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Reţinerea contribuţiei

la asigur rile de s n tateă ă ă

Jurnalismul a devenit o profesie foarte interesantă în
ultimii ani. Interesantă, desigur, dacă iei în calcul întreaga
gamă de conota

ă intri „în pana“, cum se spunea,
a unui jurnalist în acele vremuri era extrem de riscant, pentru
că ă. Asta, desigur,
dacă nu erai în partid de la un anumit nivel în sus, fapt care te
făcea intangibil. Partidul Comunist se purta atunci cu ziari

ătucului“. Când nu proceda a
ăcându-le via

ă 1990, cum dăduse zile întregi cu subsemnatul pe la
Securitate pentru că, de serviciu în tipografie fiind, îi scăpase
o gre ă: în loc de tovară

ăruse tovară

ă, altfel, ziari
ătaia de joc a

unor politicieni ă ă suporte
întreaga gamă de mi ăreli de doi bani, presiuni,
amenin ări, ări inimaginabile.

ă acei oameni politici, în be
ă se simtă speciali (dar nu sunt, de regulă, decât

jalnici), îi confundă probabil cu propriii lor subalterni din
partide, cu multitudinea de yes-man-i de care se înconjoară

ă- ă

ăinătate,
închinăciunile permanente ale „muritorilor“ îi izolează de cei
care i-au propulsat prin amărâtul lor de vot. ă
nu-i deranjeze câte un pârlit de jurnalist care î

ă- ă meseria cu onestitate ă nu închine ode unuia sau
altuia? De regulă, politicienii cred că lumea lor plină de
scenarii

ă ă pe ziari
ă le facă lor rău. Uneori se

mai ab ărinimie, se „apleacă“ miero
ămâne.

În acest timp, în presa mondială se petrec muta
ă nu demult. Bunăoară, este în mare vogă,

de ceva timp, mai ales în Statele Unite, fenomenul de
“jurnalism cetă ă am traduce mot-a-mot no

ă a mijloacelor de comuni
care a dezvoltat, oarecum natural, participarea directă a
cetă ă
indirect. Internetul este prima ă platfor
mă a unui astfel de fenomen, dar nici televiziunea
ămân în urmă. ă dispune, la

rându-i, de edi ă e-lume a
informa ă tot mai mult cu participarea omului
obi ă elegan

ă multe platforme interactive au devenit maidane
ale unor impreca ături deosebit de diversificate. De
multe ori, însă, din acest mediu anonim al societă ăzbat idei
valoroase ă chiar viitori gazetari, care au în spate
un intens exerci ăoară, au
devenit atât de decimate de reduceri de personal, că ace

ă ă
jurnalismului cetă ă
supravie ă, făcându-le un produs mai interactiv. Cititorii
care postează comentarii, articole

ătură mai puternică,
determinându-i în final să citească

ă ziarele care
supravie

ă
resursele lor clasice cu avantajele noilor media vor prospera
fa ă de vechea media, care încearcă să se aga

ă lumea are un telefon mobil, ceea ce
înseamnă că avem 300 milioane de americani care sunt
poten ă

ă
ă inclusiv fonduri de

finan ă
ă dezvolte vaste re

ă jurnalismul cetă

ă, ini
ă, O întrebare, însă, de bun

sim ă această cultură a jurnali
ă ă ără editare

ă nu mai vorbim de cel local, e destul de greu de anticipat.
Ziua Mondială a Presei, marcată în 3 mai, inclusiv în Cara

ă în esen ă spre libertatea presei, a trezit
mai multe tipuri de reac ă
din partea administra

ă, reprezintă cu greu un corp
profesional omogen, compact ă o
voce la acest nivel, care să coaguleze energiile breslei,
indiferent la ce vector de presă activează reprezentan

ă ne referim la presa scrisă, n-am putea
spune că cele care mai apar în jude ă stindardul unei
direc ă

ţii ale acestui termen. Înainte de 1989,
lucrurile erau clare - ziaristul era respectat în mod forţat,
artificial, ca un exponent condeier al clasei politice

ţi se putea compromite întreaga carier

ţa grea. Îmi amintesc de un
reputat coleg, publicist, scriitor

ţie“ a puternicilor zilei. Jurnali
ţi, fiind obligaţi s

ţ ţe
ţia lor de putere

care-i face s

ţui în
umbra celor „puternici“. Suptul banului public, protocoalele,
sindrofiile, costumele scumpe, excursiile prin str

ţii sociale ţi în tot felul
de scenarii paranoice, destinate s

ţin
ţul r

ţii poate
puţin anticipate pân

ţenesc”, dac ţiunea.
Interactivitatea tot mai pronunţat -

ţeanului la fabricarea materialelor jurnalistice, chiar dac
-

ţii electronice, acest e-mediu, aceast
ţiei se realizeaz

ţa schimbului de
idei, pentru c

ţii
ţii r

ţiu interactiv. Ziarele din SUA, bun

ţeni umplu cumva golul. Experţii susţin c
ţenesc poate ajuta ziarele locale s

ţuiasc

ţi o leg

ţiei. Derek Clark, coordonatorul www.geekpolitics.com
- un site care se constituie în observator asupra problemelor

publice
ţuiesc vor fi cele care folosesc cele mai multe dintre

beneficiile oferite de mediul online. Mass-media care combin

ţ ţe de vechile lor
metode. “Acum fiecare telefon mobil are un aparat de
fotografiat,

ţiali jurnali ţeni", spune Peter Shankman,
consultant viitorolog, care conduce o serie de linii telefonice

ţenesc
este ProPublica, o fundaţie care dezvolt

ţare pentru jurnalismul cet ţenesc.
Americanii au început s ţele care

stimuleaz ţenesc, ca o prelungire eficace a
nevoii jurnalismului de a obţine informaţie repede

ţial, fenomenul a provocat un val de entuziasm
ţii în comunitatea jurnalistic

ţ pentru noi, este dac
ţeni se va putea desf

ţii, traseul viitor al jurnalismului românesc,
ca s

ţ
ţii. În faţa câtorva comunicate de pres

ţiei sau politicienilor, care apreciau mai
mult sau mai puţin formal activitatea jurnali

ţi ca niciodat

ţii ei.
Cât despre ziare, dac

ţ poart
ţii clare, în slujba cet ţeanului.

şi al
atotputernicului partid unic. S

ştii
regimului într-un mod fals protector, în spiritul arhicunoscut al
„t şa, îi lua la refec, pur şi simplu îi
chema la ordine, f

şi ziarist, cum ne povestea,
dup

şeal şul Nicolae Ceauşescu a trimis un
”mesaj”, ap şul Ceauşescu a trimis un ”masaj”.
Lucrurile nu s-au schimbat nici acum. Sau nu s-au schimbat în
bine, pentru c ştii nu se pot plânge de lipsa de
„aten ştii au ajuns b

şi a unor autorit
ştoc

şantaje, violen şi manipul Şi
toate astea pentru c

şi
care ar fi în stare s şi vând şi sufletul pentru a supravie

Şi, atunci, cum s
şi „permite“ şi el

s şi fac şi s

şi şantaje se poate calchia pe orice domeniu al
activit şi-i consider şti implica

şi, în marea lor m şi spre
jurnalişti. Mai ales când au nevoie de ei. Dar dispre

şi cea mai proeminent
şi radioul nu

r Şi cum, practic, presa scris

şnuit. Sigur, nu întotdeauna exist

şi înjur

şi se filtreaz

şti
jurnalişti-cet

şi fotografii pe site-ul
ziarului respectiv ar putea sim

şi varianta print a
publica

şi ale mass-media, este de accord c

şi toat

şti cet
şi

un site destinat sprijinului reporterilor în teren. Cel mai mare
promoter din Statele Unite, bazat pe jurnalismul cet

şi eficient.
Sigur c şi
discu

ştilor
cet şura f şi coordonare din
partea personalului specializat.

În aceste condi

ş-
Severin, şi orientat

ştilor, gazetarii
înşişi, mai dezbina

şi, deci, puternic. Nu exist

(DanApostolescu)

Ziua presei interpretată în fel- şi chip la Reşiţa

Cum au reuşit înaintaşii noştri s şeasc

şirea imenselor dificult

şi produc şi diminuarea drastic
şi acum) importante

împrumuturi externe, au existat oameni care au pus în balan

şi private.Astfel a procedat inginerul
Mihai Manoilescu, ministru al Lucr şi Comunica

şi Comer şi guvernator
al B şi an. De numele Mihai
Manoilescu este legat „Memoriul de la Mangalia”, un document care
con şirii din criza politic şi
alta referitoare la solu şirii din criza economic

şi ducerea la bun sfârşit a unui
program de investi

şomajului şi echilibrarea cererii interne cu
produc

şini agricole,
animale de ras şi au pl

şti
şi pentru execut

ştea în sate, ceea ce pus guvernul în situa
şi urbane la un cuantum de pân şi la

plata lor eşalonat
şi practicat un sistem de subven

şi chiar de c
şi pentru sus

şomajul, în anul 1930, guvernul român a reuşit
s

şi în perioada de dup

şi cele atrase, inclusiv de la b

şi de achizi
şi a realizat aceste comandamente la pre

şi oamenii de afaceri din jude

şi Domeniile Reşi
şi

şi
şi pân

şi uzina reşi

şi în anul 1929 când
societatea a contractat înc

şi nu exista un contract ferm
cu CFR. Redresarea a început în anul 1933 prin diversificarea paletei de
produse, prin comenzi ale administra şi ale armatei. Merit

şi faptul c şi investi
Şcoala Tehnic

şi cu ajutorul statului, UDR a ajuns în anul 1935 la un
num

şi Atelierelor în Reşi
şedin

şi dividende în valoare de 75 milioane lei. La
aceasta se poate ad

şi competen

ştientizarea nevoii de modele exist
şi avem modele! Totul este s

şi voin şi opera lor
sunt fascinante şi, neîndoios, vor îndruma şi tinerele genera

ă depă ă vremurile de profundă
criză din anii 1929 - 1933? Iată o întrebare la care oameni vizionari au găsit
răspuns. La fel ca acum, la ordinea zilei din acei ani se aflau preocupări
legate de depă ă

ă, dezechilibrele economice interne, comprimarea severă a cererii
ă a nivelului de trai a popula

ă anumite
solu

ărilor Publice

ăncii Na

ă sec ă ie ă
ă. Aceasta din

urmă se baza în principal pe instituirea

ă pentru contracararea
ă. O altă măsură importantă legată de activitatea acestui

vizionar se baza pe conversiunea datoriilor agricole. În esen ă, agricultorii
au contractat împrumuturi cu ajutorul cărora au cumpărat ma

ă, semin ătit for ă închiriată.
Cei mai săraci dintre săteni au împrumutat, de asemenea, bani dar pentru a
cumpăra alimente în perioadele critice ale anului, în lunile de dinaintea
recoltării, când rezervele lor din recolta precedentă erau epuizate, pentru
care au plătit, de regulă, dobânzi uzuale, de până la 50% sau chiar mai
mari. Odată cu scăderea pre ărani
datornici au devenit insolvabili. Creditorii băteau la u ări
silite, tensiunea cre ărî
reducerea datoriilor agricole ă la 50%

ă în decurs de 17 ani, cu o dobândă de numai 1% pe an.
S-a ini

ă la aducerea lui la paritatea celui mondial, măsură introdusă,
de altfel, de toate ările europene ătre Statele Unite aleAmericii.
O politică similară s-a încercat

ă încheie un acord cu cel de la Paris, în temeiul căruia Fran
ă primească la muncă pentru exploatare de păduri, pe o perioadă

nedeterminată de timp, mai multe mii de cetă
ă criza economică, însă anul de vârf a fost

1931, când Fran

ărerii cvasigenerale din mediul de afaceri, care punea accentul pe
reducerea abruptă a cheltuielilor, în primul rând a celor publice („curbele de
sacrificiu“ de tristă amintire), Nicolae Malaxa a pus „la bătaie“ propriile
fonduri precum ăncile care mai acordau
credite, tot în vederea relansării activită

ă-i poarte numele. Opera
ădit cu comportamentul majorită

ă o puternică
reducere a volumului de construc

ă, ceea ce a pus afacerea
sa în condi ă anul 1934.

Însă ăsit resurse de a trece
peste efectele crizei economice. Este vorba de societatea UDR “Uzinele de
Fier ă prin Decretul Regal
nr.2.455/8 iunie 1920. Aceasta era continuatoarea Uzinelor din Re

ă men ă uzinele re
ă, atestată documentar din momentul înfiin ării ă

în prezent, printre cele mai vechi ale Europei. Momentul inaugurării uzinei,
la 3 iulie 1771 devansează cu cinci ani chiar înfiin

ă, an în
care CFR a reziliat o mare parte din comenzi. În aceste condi

ă două împrumuturi, în valoare totală de 400.000
lire sterline. Pentru a se men

ă o comandă de 34 locomotive, de

ăi ferate ă
men ă UDR a continuat

ă ământului profesional tehnic, prin ă
UDR. Prin elasticitatea de care a dat dovadă, prin măsurile luate atât la
nivel de firmă cât

ăr de 12838 angaja ători ai Direc
ărilor

ăta un volum al
vânzărilor de 1734 milioane lei, profit brut de 685 milioane (39,5%!),
impozite de 186 milioane lei

ăuga informa ăreia în anul de criză 1931,
UDR ar fi plătit statului 10% din toate impozitele plătite de toate societă

ă care, dacă se confirmă exprimă mai bine
decât orice capabilitatea ă firmă.

Cu aceste sumare nota ă nu mai sunt necesare alte
argumente în sprijinul ideii că la con ă
suficiente răspunsuri: da, am avut ă se
manifeste ă de a le aduce în prim-plan. Via

ţi produse de criza economico -
financiar

ţiei ţiei. În
condiţiile în care statul român a contractat (atunci cât

ţ
ţii, riscante la acea vreme, legate în principal de instituirea unor

programe de investiţii, atât publice cât
ţiilor în cursul

anului 1930, ministru al Industriei ţului în anul 1931
ţionale a României la finele aceluia

ţinea dou ţiuni principale, una destinat
ţii destinate ie

ţii. A fost implementat un sistem de creare a noi locuri de
munc

ţia intern
ţ

ţe selecţionate ţa de munc

ţurilor produselor agricole toţi ace ţ

ţia de a hot

ţiat ţionare a preţului de achiziţie
a grâului pân

ţ
ţinerea preţului porumbului,

încheindu-se un acord de cabinetul Iorga-Argetoianu cu guvernul
Argentinei. Pentru a atenua

ţa se angaja
s

ţeni români. Acordul a
funcţionat

ţa a acceptat 14.704 persoane.
Un alt vizionar al acelor vremuri a fost inginerul Nicolae Malaxa. În

pofida p

ţii economice. El a extins

considerabil investiţiile la uzina care avea s ţiunile
sale erau în contrast v ţii marilor oameni de
afaceri. Incertitudinile legate de evoluţia crizei determinaser

ţii ţii de echipamente tehnice.
Malaxa a profitat de ocazie ţuri
mult mai mici decât cele existente înainte de criz

ţii deosebit de favorabile dup
ţul nostru au g

ţa”, societate pe acţiuni, înfiinţat
ţa -

StEG, inaugurate la 3 iulie 1771 ca proprietate a erariului (fiscului)
imperiului austriac. Merit ţionat aici faptul c ţene sunt prin
vechimea lor continu ţ

ţarea Statelor Unite ale
Americii (4 iulie 1776). Criza a lovit în anul 1928 ţean

ţii, UDR a
contractat un împrumut ipotecar în valoare de 2 milioane dolari de la banca
Henry Schröder din Londra, situaţie care s-a perpetuat

ţine cât de cât gradul de ocupare al atelierelor
a fost lansat

ţiei de c
ţionat ţia în oameni, în special

spre consolidarea înv ţ

ţi, dintre care 5998 lucr ţiei
Exploat ţa. Din bilanţul anului 1936 prezentat
acţionarilor la ţa acestora din 21 mai 1937 se ar

ţia potrivit c
ţile

înregistrate în România, cifr
ţa oamenilor din aceast

ţii, credem c

ţa necesar ţa
ţii.

xxx - Univers Ingineresc, nr. 8/16-30 aprilie 2011, pag. 1,2
Internet, www.sferapoliticii.ro
Perianu, Dan - Istoria Uzinelor din Reşiţa, 1996, Ed. Timpul Reşiţa, pag.

91,94.

Ing. Bratu Doru Cristian
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� Cea de-a 18-a ediţie a Festivalului - concurs de muzic ţu” va avea loc în 9ă populară „Aurelia Fătu Rădu şi 10 iunie, la Bocşa La Caransebeş s-a încheiat ieri
Simpozionul Interna şi M Primarul comunei V ş-Severin, Marius Mocanu ,va mai r

ş-Severin La Sala Lira a Liceului deArt şi
ţional „Tain

ţi, 3 mai, a unui complet de judecat ţa” Re ţa va avea loc în 6 mai,
începând cu ora 12, ediţia a IV-a a Festivalului Folcloric ”Drag mi-i graiul b ţan!”

ă ărturisire”, organizat de Episcopie ăliug din Cara ămâne în arest încă 40 de
zile, conform hotărârii de mar ă a Tribunalului Cara ă „Sabin Pău

ănă

�

�

�

�

Vând sau schimb cas
ţa, 3

camere, buc
ţ

ţa. Tel. 0721-
672038.

Vând apartament pe str. N.
Titulescu, 2 camere, buc

ţ negociabil.
Tel. 0722-513048.

Vând cas ţa, 5
camere, baie, buc

ţ neg. Tel. 0722-
501895.

ţa, Calea Caranse-
be

ţ

în Re ţa
baie, buc

, 0770-474612.
Vând cas

ţ
50.000 €. Tell. 0765-278956.

Vând apartament 2 camere,
semidecomandat, Micro 1. Preţ neg.
Tel. 0770-445699.

ând cas

ţile, dependinţe, curte, gr

Vând garsonier
ţiri.

Preţ 11.500 € neg. Tel. 0770-
746033, 0728-213320.

Cump ţa
sau în apropiere. Tel. 0748-205247.

Vând apartament 3 camere
conf. 1, et. 1, zona Trandafirul. Tel.
0355-801140, 0255-253973.

Vând sau închiriez apartament 4
camere, decomandat, 113 mp,
complet renovat, Re ţa, str. I.
Corvin. Poate ţiu
firm

ţ

ţ 25.000
€ neg. Tel. 0727-208277, 0740-
065687.

Vând apartament 2 camere,
zona Micro 2, cu îmbun ţiri. Tel.
0770-445699.

Vând spaţiu comercial în Boc

ţ ţie
electric

ă Boc
ă cu apartament în Re

ătărie, baie, gresie,
faian ă, podele, centrală, încălzire,
termopane, terasă, curte, grădină.
Tel. 0771-449583.

Vând apartament 2 camere bd.
Republicii bl. 5 Re

ătărie,
baie, debara, boxă. Pre

ă cu etaj în Re
ătărie, încălzire

centrală, garaj. Pre

Vând în Re
ăla

ă de vie, 60.000 €
neg. Tel. 0720-034930.

ă 3 camere,
ătărie, garaj, curte,

grădină. Tel. 0745-126863, 0744-
771566 .

ă cu grădină, Câlnic,
strada Principală, 482 mp, pre

ă 6 camere, Stavila,
sau schimb cu apartament, toate uti-
lită ădină,
garaj. Tel. 0770-813533.

ă conf. 1, 30 mp,
etaj 2/4, Govândari, cu îmbunătă

ăr casă ieftină în Re

ă. Tel. 0747-275575.
Vând casă Moniom, 3 camere,

cu ferestre termopan, dependin

ă, 2 camere, bucătărie, baie,
posibilitate privatizare. Pre

ătă

ă la MFA parter+etaj, etajul
nu este finisat, cu 2 intrări separate,
termopane, centrală, 2 puncte
sanitare, gresie, faian ă, instala

ă complet nouă, 90 mp +
40mp terasă pavată + 60 mp teren
concesionat pe 49 de ani. 65.000
€o. Tel. 0723-689971.

Vând farmacie Cluj fără datorii,
stoc mic. Tel. 0747-022440.

şa
Montan şi

şi

şi

şi
şului, 2 ha teren cu s ş, grajd,

pomi fructiferi, vi

Vând şi cas

şi

şi
şi folosit şi ca spa

e în
curte. Tel. 0751-056772.

Vând apartament bloc Samanta,
4 camere, 100 mp. Tel. 0355-
402482, 0724-575139.

Vând urgent apartament la
cas

şa
Român

V

Vând casă în com. Măureni, 4
camere, grădină şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

,Anunturi ,Anunturi

Imobiliare
Persoană fizică, vând garsonie

ră în Re
ătă ă. Pre

ă, confort 1, fără îmbunătă

ă, intravilan
Mehadia, la 3 km de Băile Hercula
ne, posibilitate racordare apă

ă în localitatea
ă turistică în apropierea

Ochiului Beiului, pre

ă în localitatea Mă
ce ă, la strada
principală. Pre

ă
camere la parter 48 mp în ora

ării, lângă
pompieri. Tel. 0766-478020.

Vând casă în com. Ezeri
ădină, apă trasă, merită

văzut. Tel. 0729-113724.
Vând garsonieră în Re

ă în comuna Tormac
jud. Timi

ă în co
mună, 4 camere, pivni ă, suprafa ă
100 mp

ădină teren 1400 mp, pre

ă mare în Boc
ă, situată la strada Princi

pală, pre

ă et. 1, zona
Victoria, pre

ătă ă bună.
Tel. 0763-084318.

Închiriez apartament pentru
birouri lângă universitate, pre

ă cu vad, pre

ădini 1500 mp
în Calina nr. 124, 4 camere, baie,
magazin alimentar, utilate, mobilate,
pre

ăr apartament 2 camere
confort 1, decomandat, ofer 20.000
€, cash. Tel. 0770-426690.

Închiriez apartament cu o
cameră, 55 mp, utilat

ă com. Eftimie Murgu.
Tel. 0764-794932.

Cumpăr garsonieră în Re

-
ţa Govândari, conf. 1, 30

mp, etaj 2, îmbun ţiri, liber ţ
11.500 €. Tel. 0770-746033, 0728-
213320.

Vând apartament 2 camere pe
bd. Republicii bl. 5, 2 camere semi-
decomandate, balcon la prima
camer ţiri.
Tel. 0721-672038.

ţional
-

ţ neg. Tel. 0720-026801.

Vând cas -

ţ 12.000 €. Tel.
0746-105134.

Vând cas -

ţ 10.000 €. Tel. 0720-
046414.

Vând urgent apartament dou

ţa str. Zona G

ţa, et. 3,
balcon, s 37 mp. Tel. 0768-839650.

Schimb apartament 2camere cu
3 camere. Tel. 0758-324207.

Vând cas

-
ţ ţ

ţ 20.000
€ negociabil. Tel. 0724-508135 sau
0770-600596.

Vând urgent cas
-

ţ 35.000 €, contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0748-051170, 0255-552020.

Închiriez apartament cu 3 came-
re mobilat, 250 €. Tel. 0745-943635.

Vând garsonier
ţ negociabil, exclus

intermediari. Tel. 0785-866199.
Vând apartament cu 2 camere,

confort 2, îmbun ţit, zon

ţ
interesant. Tel. 0745-570796.

Închiriez apartament pentru
birouri, zon ţ interesant.
Tel. 0742-603763.

Vând 2 case cu gr

ţ 20.000 €. Tel. 0788-917247.
Cump

ţa
preferabil zona Mociur, ofer preţul
pieţei. Tel. 0356-427299.

şi

Vând teren 17.000 mp, FS 60 m
la sosea interna

şi
curent. Pre

Şoco
lari, zon

şti, zona Moldova Nou

ş
Oravi

ş, casa
e mare şi gr

şi

ş, situate la 36 km de
Timişoara, drum asfaltat pân

şi mai multe anexe +
gr

şa
Montan

şi mobilat pe
Valea Domanului, 130 €. Tel. 0740-
203795.

Vând cas

şi

Caut să închiriez apartament
nemobilat în zona şcolii nr. 7. Tel.
0734-132568.

Surprinzător, sau poate nu, startul în cursa pentru
primăria Re

ă până la alegerile locale de anul viitor mai este.
Dar, apari ă a lui Filipescu nu mai lasă loc de
îndoială asupra demersului pe care are de gând să-l
întreprindă, chiar

ă
Re

ărat independent, Mircea Popa, iar celălalt, Mihai
Stepanescu, chiar dacă nu a reprezentat la alegeri nicio
forma ă s-ar
revendica de la PSD, unde fusese la un moment dat

pre ă. Stepanescu a
câ ă, după o luptă acerbă, în detrimentul
candida

ă cu largi influen ă
ă veni cu atu-ul unei

prospe
ă dacă î

ăre ă
faci acela ă un ora

ă, dincolo de complexitatea unei
asemenea bătălii din postura de independent, pentru
Filipescu ar putea fi o variantă câ ătoare o astfel de
pozi ă de luptat în primul rând cu
Mihai Stepanescu, cu care va da în primul rând o bătălie
a orgoliilor.

şi

şi din postura de independent. Un
demers dificil, în cazul în care omul de afaceri nu va
reprezenta alegerea USL sau a altei forma

şi

şedinte de organiza
ştigat îns

şi cu sus

şi
de angajator. Se spune în general c şi
gospod şti propria afacere aşa cum se cuvine, po

şi lucru şi cu un oraş, chiar dac ş e o
altfel de afacere. Aşa c

ştig

ţei a fost dat marţi de omul de afaceri
Gheorghe Filipescu, patronul grupului de firme
Consproiect. Este vorba de un start neoficial, desigur,
pentru c

ţia public

ţiuni politice.
Dificil dar nu imposibil, am putea spune, pentru c

ţa a avut doi primari independenţi. Unul cu
adev

ţiune, existau anumite suspiciuni c

ţie municipal

ţilor politici, ţinerea unui grup puternic
de iniţiativ ţe în rândul cet ţenilor.
Gheorghe Filipescu ar putea îns

ţimi generate de calitatea sa de om de afaceri

ţi s

ţie. Va avea cu siguranţ

(Dan Apostolescu)

1.

4.

Proiect de hotărâre privind asigurarea cheltuie
lilor de func

ăminul pentru Persoane Vârstnice „Sfin

ărâre privind asigurarea cheltuie
lilor de func

ăminul pentru Persoane Vârstnice Sacu, din
comuna Sacu, jude

ărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Jude

ările
ările ulterioare

Raport de activitate pe anul 2010 al directorului
Muzeului Jude

ă Caransebe

ă Socială

ări. Interpelări.

-
ţionare ţinerea obiectului de activitate

pentru C ţii
Constantin

ţul Cara
-

ţionare ţinerea obiectului de activitate
pentru C

ţul Cara

ţean Cara

ţean Cara
.

ţean de Etnografie
ţ

ţia
Copilului Cara

ţi Cara
ţiei Generale de Asistenţ

ţia Copilului Cara

şi men

şi Elena”, din municipiul Caransebeş,
jude ş-Severin.

Proiect de hot
şi men

ş-Severin.
Proiect de hot

ş-Severin nr. 72/22.06.2008
privind constituirea comisiilor de specialitate ale

Consiliului Jude ş-Severin, cu modific şi
complet

şi al Regimentului de
Grani ş.

Raport de activitate al Comisiei pentru Protec
ş-Severin, al Comisiei de Evaluare a

Persoanelor cu Handicap pentru Adul ş-Severin
şi respectiv Direc şi
Protec ş-Severin, pe perioada
01.01.2010-31.12.2010.

Întreb

(aprobat)
2.

3.

5.

6.

(aprobat)

(aprobat)

Prim ţa a implementat
proiectul “Îmbun ţirea calit ţii

ţa prin implementarea informatic

ţat din Fondul Social Euro-
pean prin Programul operaţional „Dezvoltarea
capacit ţii administrative” (PO DCA) 2007 - 2013,
axa prioritar ţirea calit ţii ţei
furniz

ţie 2.2. - Îmbun ţirea calit ţii ţei
furniz ţiunea: Sprijinirea
iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a
serviciilor publice.

Valoarea total

ţarea eligibil

ţei ţii administraţiei
publice în beneficiul socio-economic al societ ţii
locale re ţene.

Scopul proiectului: implementarea unor
m

ţii ţei, pentru
serviciile publice furnizate de Prim

ţa. Principalele activit ţi ale proiectului au
fost: schimbul de bune practici, optimizarea
structurilor care gestioneaz ţie
echipamente

ţa.
Prin implementarea proiectului s-au obţinut

urm

ţii de
lucru),

58 de funcţionari instruiţi pentru folosirea
sistemului informatic implementat,

20 de certificate ECDL Start
ţinute de c ţionarii

publici din Prim ţa,
baz

ţenilor,
redus cu 20-50%.

Persoana de contact: Bianca-Ingridt BOZU:
manager de proiect, telefon: 0255-255001, e-mail:
proiecte@primariaresita.ro.

ăria Municipiului Re
ătă ă

ătre Primăria Municipiu-
lui Re ă a
ghi ă

ă
ă 2 - Îmbunătă ă

ării serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare, domeniul major de
interven ătă ă

ării serviciilor, opera

ă eligibilă a proiectului (fără TVA)
este de 272.824,00 lei, din care:

267.367,52 lei - valoare eligibilă nerambursa-
bilă din Fondul Social European;

5.456,48 lei - cofinan ă a benefi-
ciarului.

Obiectivul general al proiectului: să contribuie
la cre ă

ă

ăsuri organizatorice
ă ducă la cre ă

ăria Municipiului
Re ă

ă serviciile, achizi

ă ă de 12
luni. Locul de desfă ăria
Municipiului Re

ătoarele rezultate
Sistem Informatic Aplicativ

ă a Documentelor,
infrastructură hard (infokiosk, server, 3 sta

ătre func
ăria Municipiului Re

ă de date în format electronic,
timpul de răspuns la problemele cetă

şi
şi a timpului de

furnizare a serviciilor de c
şi

şeului unic cu registratura electronic şi
gestiune documente”, cod SMIS 6528.

Proiectul este finan

şi eficien

şi eficien

şterea eficien şi eficacit

şi

şi sisteme informatice care
s şterea calit şi eficien

şi

şi software, instruire, popularizare.
Proiectul s-a desf şurat pe o perioad

şurare al proiectului: Prim
şi

şi de Gestiune
Electronic

şi 5 certificate
ECDL Complet ob

şi

Primar, Mihai Stepanescu

�

�

�

�

�

�

�

�

:

Invita]ie lansare strategie de modernizare a
administra]iei publice în Cara}-Severin

Institu

ş-Severin 2011-2013 şi a Planului multianual de ac
şeni-

eficien şi calitate”. Ac

ş-Severin,
care este cofinan

şi eficien

ţia Prefectului organizeaz
ţ ţiei publice a

judeţului Cara ţiune
aferent, ca rezultat obţinut prin proiectul „Reţeaua de funcţionari c

ţ ţiunea va fi urmat ţ

ţiilor publice in judeţul Cara
ţat din Fondul Social European prin Programul

Operaţional Dezvoltarea Capacit ţii Administrative”, Axa prioritar
ţirea calit ţii ţei furniz

ţiunea „Sprijinirea
iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”.

ă joi, 5 mai, începând cu ora 11:00,
conferin ă de lansare a Strategiei de modernizare a administra

ără
ă ă de o conferin ă de presă, după

ora 12:00.
Proiectul este dedicat administra

ă ă 2.
„Îmbunătă ă ării serviciilor publice, cu accentul
pus pe procesul de descentralizare”, D.M.I. 2.2. Opera

Ordinea de zi a }edin]ei extraordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 29 aprilie 2011

După fiecare ă a Consiliului Local Re
ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi men punctele

aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin,
s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se

ţie de urgenţ

Săptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Ghi
ţa

şeu unic pentru
Municipiul Reşi Începând cu data de 09/05/2011, ora 10.00, Consiliul

Local al Municipiului Re ţa, cu sediul în P-ţa 1 Decembrie
1918 nr. 1A, anunţ

ţii taxi retrase, din grupa persoanelor fizice
autorizate s

ţiile legii 38/2003 privind
transportul în regim de taxi

ţiei taxi,
pe num

ţat la data 14.07.2011. Dreptul de a
participa în prima procedur ţiilor taxi
este asigurat pentru transportatorii autorizaţi înscri

ţie pe propria r ţine autorizaţie
de transport;

c) copie a certificatului de înmatriculare ţii de
identitate a autovehiculului deţinut în proprietate sau în
temeiul unui contract de leasing sau declaraţia pe propria
r ţine sau va deţine, în termen de maxim 6
luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui
contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare
pe care le îndepline ţinerea punctajului;

d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea
cu care va fii achiziţionat autovehiculul, în cazul în care
transportatorul autorizat nu deţine autovehiculul necesar la
data depunerii declaraţiei prev

ţului ca transportator autorizat din grupa taximetri
ţi;

f) copie dup

ţie care concur
ţa circulaţiei;

i) cazierul judiciar al persoanei fizice autorizate/persoana
fizic

ţie pe propria r
ţiile necesare pentru parcarea autovehicu-

lului cu care va desf ţiu
deţinut în proprietate sau în baza unui contract de închiriere;

l) declaraţie pe propria r
ţia va fi însoţit

ţiilor taxi este 29.07.2011.
Criteriile de departajare

ţiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt
cele stabilite în capitolul IV din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.
69/2008 - Regulamentul privind organizarea, funcţionarea

ţa.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul

Gospod
ţenilor ţii cu Publicul din cadrul Prim ţa,

Corpul - I, parter, telefon 0255-221964.

şi

şi în regim de închiriere,
modificat şi completat

şi în liste-
le de aşteptare, aceştia având prioritate.

Documentele necesare particip

şi a c

şte pentru ob

ştilor
independen

şura transportul în regim de taxi, spa

şi punctajele care se acord
şi condi

şi
desf şurarea serviciului de transport în regim de taxi şi de
închiriere pe raza Municipiului Reşi

şi Mediu şi Biroul de Informare al
Cet şi Rela şi

ă începerea procedurii de atribuire a unei
autoriza

ă execute transport de persoane în regim de taxi,
ce urmează a fi atribuită în condi

ă ă ulterior. Numărul autoriza
ăr de ordine, care va fi atribuită este: 068.

Data până la care se pot depune cererile de înscriere
pentru participarea la procedură este de 07.07.2011, rezulta-
tul atribuirii fiind anun

ă de atribuire a autoriza

ării la atribuire sunt
următoarele:

a) cerere de participare la procedura de atribuire;
b) declara ăspundere că de

ăr

ăspundere că de

ăzute la lit. b);
e) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul

comer

ă contractul de leasing, după caz;
g) copie după atestatul profesional al taximetristului;
h) avizul medico-psihologic care atestă faptul că

persoana este aptă pentru a ocupa o func ă la
siguran

ă desemnată;
j) certificat fiscal;
k) declara ăspundere a transportatorului că

poate asigura spa
ă

ăspundere a transportatorului
privind criteriile de departajare. Declara ă de
actele doveditoare ale celor declarate.

Data la care va fi demarată procedura de eliberare a
autoriza

ă,
precum

ă

ărie Urbană
ă ăriei Re

Atribuirea autoriza]iilor de taxi



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere decomandat,
îmbun ţit, 74 mp, et. 1, situat în Re ţa
Nord. P ţ 30.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând apartament 4 camere cu îmbun
ţiri ţa,

Lunca Pomostului. P ţ 50.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere, central
ţa, Lunca

Pomostului. P ţ 43.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 2 camere, bloc din
c ţa, Lunca Veche, et.
3/3, f ţiri. P ţ 30.000 €
negocialbil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilit ţile trase (ap ) situat în
Re ţa, B-dul Timi ţ 27 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând camer
ţa, Calea Caransebe

ţ 4 600 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas
ţ 57.000

€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând cas ţ

ţie de 90%, în suprafaţ

ţ
120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timi

ţile, preţ negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilit ţile situat pe Calea
Timi ţ 150 €/mp. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând terenuri parcelate situate în staţiu
nea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml, situate
pe D.N. Timi ţa,
preţ atractiv. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând hal ţie, depozita-
re) + 5.000 mp teren în Caransebe

ţile. Preţ 250.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ
29.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând 6.000 mp teren intravilan + pensiune
în stadiu de construcţie 70%, 1.000 mp Re -
ţa, zona Camera de Comerţ. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon ţ
8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând cas

ţa, Muncitoresc, zona Walber. Preţ
95.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând cas

ţ 25.000 € neg. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 1200 mp teren plus caban -
-

ţ: 170.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, 57 mp,
superîmbun ţit, vis-a-vis de Universitate,
et. 5/10. Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 4 camere, parter, 115
mp, central

ţiu comercial, farma-
cie, cabinet medical, notarial, etc. Preţ 48.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren, 3500 mp situat în Caranse-
be

ţ 50 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez apartament 3 camere, mobilat

ţ 250 €/lunar. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial în Re ţa, pe
B-dul Republicii, 110 mp. Preţ 1200 €/lunar
plus TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez apartamente 3 camere, deco-
mandate, mobilate

ţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp (100
mp

ţa pe B-dul. Republicii. Preţ 15 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
centru, poziţie ultracentral ţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ătă

ă-
tă ări majore situat în Re

ă,
termopane, et. 3/4, situat în Re

ărămidă, situat în Re
ără îmbunătă

ă ă, curent, gaz

ă de cămin (hol, baie, came
ră) situată în Re

ăminelor. Pre

ă 5 camere, singur în curte, zona
Muncitoresc la strada principală. Pre

ă de vacan ă, finalizată în
propor ă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica. Pre

ă

ă

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă 1200 mp (produc

ă

ă centrală. Pre

ă 7 camere, 4 băi, 2 bucătării,
construită modern, din cărămidă arsă, situată
în Re

ă 3 camere, bucătărie, baie mo
dernă, termopane, centrală, podele laminate,
curte 800 mp, situată în Măureni la str.
Principală. Pre

ă din pia
tră

ă Cabana Centrală. Pre

ătă

ă, termopane, modificat după
proiect, intrare separată din stradă pe G.A.
Petculescu, pretabil spa

ător.
Pre

ă sau separat, situate
în Re

ă. Pre

şi
re

şi modific şi
re

şi
re

şi
re

şi şoarei. Pre

şi şului,
zona C

şoarei, racordat la
toate utilit

şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km de Reşi

ş, Pipirig,
racordate la toate utilit

şi

şi

şi

şi lemn, 8 camere, situate pe Muntele Se
menic lâng

ş, front stradal 50 ml, pe DN Caransebeş -
Timişoara, la ieşirea din oraş. Pre

şi
utilat, vis-a-vis de Sc. Gen. Nr. 6, Lunca
Pomostului. Pre

şi

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi

-

.

-

a

-

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
u

Cas

Vând teren la intrare în

ţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, înc

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecoman-
dat, utilit ţi, central

ţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.

Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ

ţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.

Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilit ţi,
termopan, central

ţie electric

ţionat, aparta-
mentul necesit ţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

ţ
ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând cas -

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.

Vând teren intravilan în Moldova Nou
ţ

ţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ . ţ 8.000 €, cod anunţ 00023.

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zon cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.

Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilit ţi în
zon ţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.

Teren de vânzare V
ţile sunt în zon ţ 7 €/mp.

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebe ţile
sunt în zon ţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.

Teren de vânzare DN 58 Re ţa - Caran-
sebe ţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Docnecei, zona

cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilit ţile sunt în zon

ţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebe-

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

ălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garan

ă intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit,
neamenajat, pre

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

ă
ă nemontată + calorifere,

parchet nemontat stejar, instala ă
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condi

ă renovare, pre

ă de vânzare centru, zona Univer-
sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

ă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faian ă, podele, u

ă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină du

ă de vacan ă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc ă 1932 mp total,
547 mp construi ă metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperi

ă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5 came
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1 came
ră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătă

ă,
suprafa ă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilită

ă de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investi

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

ă ă,
gaz, apă, curent, canalizare, pre

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilit

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector + boiler, cabină du

ă Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

podele laminate, centrală, u ă intrare
metal, instala ă pe cupru, pre

ă ă
intrare metalică, u ă,
termopane, faian ă, gresie, parchet
camere, pre

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

ă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilit ţi
podele laminate, gresie, faianţ

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

şi inte-
rior noi, baie şi buc. renovat ş-
chetat, instala

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, pre

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

şului, 1.325 mp, zon ştit
şi sunt construite case, drum,

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia clientului,
studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite de
agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş

Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i
ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!

ţ ţ ţ
ţ ţ

ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare
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2,80
2,78
2,76
2,74

2,94
2,92
2,90
2,88
2,86
2,84
2,82

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,06
4,04
4,02
4,00

4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10
4,08

USD

4 5 6 7 8 11 12 13 21 22 25 26 27 28 29 2 3 414 15 18 19 20

4 Aprilie - 4 Mai 2011

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR

25 apr 1 135,0221
26 apr 1 134,7169
27 apr 1 134,6497
28 apr 1 134,6266
29 apr 1 135,1344
2 mai 1 135,5191
3 mai 1 138,0241
4 mai 1 136,6202

. ‘ 1

. ‘ 1

. ‘ 1

. ‘ 1

. ‘ 1
‘ 1
‘ 1
‘ 1

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA | |5 - 11 Mai 2011
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Începând cu 2 mai intr în vigoare noul Cod al Muncii şi Legea Zilierilor, cu normele metodologice aprobate Ministerul Educaţiei a decis ca
înscrierea copiilor la grădiniţă pentru anul şcolar 2011 - 2012 să rămână la latitudinea fiecărui inspectorat şcolar judeţean AVAS plăteşte păgubiţilor FNI
100 de milioane de euro Banca Naţională a menţinut la 6,25 dobânda cheie, în urma şedinţei Consiliului deAdministraţie de marţi, 3 mai Guvernul
a stabilit metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor în învăţământul universitar Reforma Registrului Comerţului a fost finalizată din punct de
vedere legislativ

4

� H.G. nr. 131/2011 pentru modificarea şi completarea
Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru
beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia
româneasca, finanţate din instrumentele structurale ale
Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 175/2010 (M.O. nr. 139/24.02.2011)

Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 883/2011
pentru aprobarea Listei preturilor de referinţă pentru anul
2011, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase
prevăzute la art. 4 alin. (7) din H.G. nr. 996/2008 pentru
aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de
depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de
prelucrat lemn rotund (M.O. nr. 143/25.02.2011)

Colegiul Medicilor Veterinari - Codul deontologic din 2010
medical-veterinar (M.O. nr. 147/01.03.2011)

Colegiul Medicilor Veterinari - Statutul din 2010 al
medicului veterinar (M.O. nr. 147/01.03.2011)

Circulara Băncii Naţionale a României nr. 9/2011 privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a B.N.R. valabil în luna
martie 2011 (M.O. nr. 149/01.03.2011)

Ministerul Mediului şi Pădurilor - Metodologia din 2011 de
stabilire a echivalentei valorice a terenurilor şi de calcul al
obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitiva sau ocuparea
temporara a terenurilor din fondul forestier naţional (M.O. nr.
149/01.03.2011)

Guvernul Romaniei - Metodologia din 2011 cu privire la
aplicarea unitara a dispozitiilor în materie de stare civila (M.O.
nr. 151/02.03.2011)

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private -
Norma 2/2011 privind aderarea

O.u.G. nr. 20/2011 privind finantarea unor activitati de
imbunatatiri funciare (M.O. nr. 152/02.03.2011)

Ministerul Muncii, Familiei -
-

Legea nr. 11/2011 pentru modificarea . .

Legea nr. 9/2011 pentru modificarea Legii nr. 200/2004
privind recunoasterea diplomelor

Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2011 privind
punerea în circulatie, în scop numismatic, a unui set de 3
monede din argint dedicate monumentelor de arta medievala
crestina - Biserica din Strei, Manastirea Humor

Ordinul Ministerului Agriculturii

Ministerul Muncii, Familiei -

-

Ordinul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de

Munca nr. 123/2011 privind modificarea

Consiliul pentru Supravegherea Public ţii de
Audit Statutar - Regulamentul din 2010 privind limitarea
raspunderii civile a auditorilor statutari

Legea nr. 10/2011 pentru modificarea

. nr.

Ordinul Ministerului Justitiei nr. 420/2011 privind conditiile
în care persoanele condamnate pot presta munca pe baza de
voluntariat (M.O. nr. 181/15.03.2011)

Ordinul Ministerului Dezvolt

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei

Guvernul Romaniei - Norma metodologica din 2011 de
aplicare a O.u.G. nr. 92/2008 privind statutul functionarului
public denumit manager public (M.O. nr. 186/17.03.2011)

Ministerul Educaţiei, Cercet

-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

şi evidenta participantilor la
fondurile de pensii facultative (M.O. nr. 151/02.03.2011)

şi Protectiei Sociale - Metodolo
gia din 2011 de evaluare, de selectare şi de finantare a proiec
telor din cadrul Programului de interes national în domeniul
protectiei persoanelor cu handicap "Dezvoltarea serviciilor
sociale pentru persoane adulte cu handicap prin infiintarea de
servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele
adulte cu handicap" (M.O. nr. 153/02.03.2011)

şi completarea O G
nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale
personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica
şi siguranta nationala (M.O. nr. 158/04.03.2011)

şi calificarilor profesionale
pentru profesiile reglementate din Romania (M.O. nr.
159/04.03.2011)

şi Manastirea
Hurezi (M.O. nr. 161/07.03.2011)

şi Dezvoltarii Rurale nr.
29/2011 privind prohibitia pescuitului în anul 2011 (M.O. nr.
166/08.03.2011)

şi Protectiei Sociale - Procedu
ra din 2011 privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor
angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca
pastrau şi completau, respectiv certificau legalitatea inregis
trarilor efectuate în carnetele de munca (M.O. nr.
171/10.03.2011)

şi completarea
Procedurii de primire şi de solutionare a cererilor de loc de
munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de
Munca nr. 85/2002 (M.O. nr. 172/10.03.2011)

şi a firmelor de audit
(M.O. nr. 176/14.03.2011)

şi completarea Legii
nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit
de substante cuprinse în "lista interzisa" (M.O
180/15.03.2011)

şi Turismului nr.
906/2011 privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat,
pentru anul 2011, în vederea vanzarii locuintelor pentru tineri
(M.O. nr. 182/15.03.2011)

şi Protectiei Sociale
nr. 1106/2011 pentru constituirea registrelor electronice
privind persoanele cu handicap (M.O. nr. 184/16.03.2011)

şi Sportului -
Norma din 2011 procedurala interna privind achizitia publica
de servicii hoteliere, campinguri şi alte tipuri de cazare decat
cea hoteliera şi a serviciilor de restaurant şi de servire a man
carii, pentru activitatile organizate de Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului şi Sportului (M.O. nr. 190/18.03.2011)

ă a Activită

ării Regionale

ării, Tineretului

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a lansat licitaţia
deschisă pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de moder-
nizare şi reabilitare pentru 549,295 km drum judeţean şi 837,428
km drum de interes local din 8 judeţe, între care şi

. Valoarea estimată pentru proiectarea şi execuţia
lucrărilor pentru judeţul nostru este de 241.267.741lei, fără TVA.

Caraş-
Severin

Senatul a decis că vor putea urma la do-
miciliu cursurile liceale şi pentru învăţământul postliceal şi universitar,
învăţământul la distanţă. Până acum, legislaţia prevedea şcolarizarea
la domiciliu pentru persoanele cu handicap până la absolvirea studiilor
liceale, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Senatul este
prima Cameră sesizată. Votul final va fi dat în Camera Deputaţilor.

persoanele cu handicap

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

| |5 - 11 Mai 2011 PRISMA

Achizi]ionarea
autovehiculelor

electrice sau hibride
Guvernul a adoptat în 20

aprilie, prin ordonanţă de urgenţă,
cadrul legal în vederea acordării
de facilităţi persoanelor fizice,
unităţilor administrativ-teritoriale
şi instituţiilor publice care doresc
să achiziţioneze autovehicule
electrice sau hibrid.

Potrivit actului normativ, înce
pând din acest an, persoanele
fizice, unităţile administrativ-teri
toriale şi instituţiile publice care
doresc să achiziţioneze un auto
vehicul electric sau un hibrid şi nu
casează un autovehicul, vor primi
o subvenţie de până la 20% din
preţul autovehiculului, dar nu mai
mult de 3.700 de euro, pentru au
tovehiculele electrice, respectiv o
reducere de până la 10%, dar nu
mai mult de 1.800 euro, pentru
autovehiculele hibrid.

Persoanele fizice, unităţile
administrativ-teritoriale şi institu
ţiile publice care participă la
programul "Rabla" vor primi,
atunci când îşi casează o maşină,
patru tichete valorice pentru
achiziţionarea unui autovehicul
electric, respectiv două tichete
valorice pentru achiziţionarea
unui autovehicul hibrid.

Guvernul va sprijini companii
le care doresc să devină partene
re în vederea facilitării accesului
populaţiei la infrastructura
necesară asigurării alimentării
autovehiculelor hibrid şi electrice.

-

-

-

-

-

-
-

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
249 din data de 8 aprilie 2011 a fost publicat Or
dinul ministrului finanţelor publice nr. 1853/2011
pentru aprobarea Procedurii de aplicare a
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţ

ţiile fiscale administrate de Agenţia
Naţional

ţii fiscale principale reprezentând
impozite, taxe, contribuţii

ţii fiscale accesorii, datorate

ţioneaz

ţii

ţii fiscale principale

ţi b

ţiuni referitoare la e
ţei de urgenţ

ţia pe propria r

ţei, c

ţei

ţii relevante în susţi
nerea cererii, precizate de actul normativ atât în
cazul persoanelor juridice, cât

ţion

ţiile fiscale exigibile existente
în sold la data eliber

ţe între sumele
solicitate de c

ţiei
fiscale a acestuia.

ţiilor fiscale, contribuabilii trebuie s
ţii:

s ţiile fiscale,
potrivit vectorului fiscal;

s
ţi b

ţei, potrivit
prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei;

s

ţiilor de mai sus,
organul fiscal competent, în cel mult 15 zile de la
eliberarea certificatului de atestare fiscal

ţia în care Legea nr. 29/2011 prevede
c ţii,
organul fiscal emite doar decizia de e

ţii publice;

persoane fizice care solicita e
ţiilor fiscale de pân

ţiilor fiscale de pân

ţiei.

Garanţiile pot consta în:
mijloace b

ţie bancar

ţiilor fiscale ale contribuabilului
pentru care exist

ţe
persoane, libere de orice sarcini.

Actul normativ cuprinde preciz

ţesc oferta contribua
bilului în cazul bunurilor oferite drept garanţie,
incluzând raportul de evaluare întocmit de un
expert evaluator independent, autorizat în
condiţiile legii.

Pe parcursul derul

ţiei
ţie de valoarea

ratelor r

ţia în care contribuabilul a depus
garanţiile în cuantumul prev

ţiilor prev ţ
ţ

ţiilor
fiscale se stabile ţie de
cuantumul obligaţiilor fiscale

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

ă a Guvernului
nr. 29/2011 privind reglementarea acordării
e ărilor la plată.

E

ă deAdministrare Fiscală, respectiv:
obliga

E ătre
contribuabili în baza unei cereri depuse la
registratură organului fiscal competent sau
comunicate prin po ă, cu confirmare de primire.

Cererea contribuabilului se solu ă, în
termen de cel mult 60 de zile de la data
înregistrării acesteia, prin emiterea de către
organul fiscal a unei decizii de e ă
sau a unei decizii de respingere a cererii de
acordare a e ării la plată, după caz.

Cererea de acordare a e ării la plată va
cuprinde următoarele elemente:

datele de identificare a contribuabilului;
perioada pentru care se solicita e
ă, exprimată în luni,

ă pentru care se solicita e
ă, defalcata pe tipuri de impozite,

taxe, contribu

ării de dificultate generate de
lipsa temporară de disponibilită ăne

ările la plata
acordate în temeiul Ordonan ă a
Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea
acordării e ărilor la plată;

data ătura contribuabilului/reprezen
tantului legal/reprezentantului fiscal/împuternici
tului, precum ă este cazul.

La cererea de acordare a e ării la plata
se anexează:

declara ăspundere a contribua
bilului din care să rezuilte că nu se afla în
procedura insolven ă nu se afla în dizolvare

ă organelelor de conducere nu li s-a stabilit
răspunderea, potrivit prevederilor art. 138 din

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven
ăspunderea solidară, potrivit prevederilor

Codului de procedura fiscală;
documente sau informa

În vederea solu ării cererii de acordare a
e ării la plata

ă,
din oficiu, certificatul de atestare fiscală,
cuprinzând obliga

ării acestuia.
În cazul în care există diferen

ătre contribuabil în cerere
ă, organul

fiscal solicita, în scris, prezentarea contribua
bilului la sediul sau pentru clarificarea situa

ării la plata a
obliga ă
îndeplinească cumulativ următoarele condi

ă aibă depuse toate declara

ă se afle în dificultate generată de lipsa
temporară de disponibilită ăne ă aibă
capacitate financiară de plată pe perioada de
e

ă nu se afle în procedura insolven

ă nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor
legale în vigoare;

să nu li se fi stabilit răspunderea în temeiul
art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările

ările ulterioare, ăspunderea
solidară, potrivit prevederilor art. 27

ă.
După verificarea condi

ă,
întocme

ă caz, decizia de respingere a cererii de
acordare a e ării la plată.

În situa
ă nu este necesară constituirea de garan

ă. Contribuabilii cărora li se aplică aceste
prevederi sunt următorii:

institu

ă la 5.000 lei;
persoane juridice care solicita e

ă la 20.000 lei.
Prin acordul de principiu, organul fiscal stabi

le ă
pe această perioadă, cuantumul garan

ăne
ă;

instituirea sechestrului asiguratoriu asupra
bunurilor proprietate a contribuabilului;

încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în
favoarea organului fiscal competent pentru
executarea obliga

ă un acord de e ă,
având ca obiect bunuri proprietate a unei ter

ări detaliate cu
privire la

elementele pe care trebuie să le cuprindă
scrisoarea de grarantie;

documentele care înso

ării e ării la plată, la
cererea contribuabilului, organul fiscal compe
tent poate aprobă înlocuirea garan

ămase de achitat.

În situa
ăzut în acordul de

principiu, organul fiscal verifica îndeplinirea
tuturor condi ăzute de ordonan ă de ur
gen ă, întocme

ă.
E ă de către

organul fiscal competent pe număr de luni, pe o
perioadă de cel mult 5 ani.

Perioada de e

ă de plată a contribuabilului. Perioada
de e ă nu poate fi mai
mare decât perioada de e

ă de contribuabil.
Termenul de plată a ratelor de e
ă de 15 a fiecărei luni.

şalon

şalonarea la plata se acorda pentru toate
obliga

şi alte sume datorate
bugetului general consolidat;

obliga şi
neachitate.

şalonarea la plata se solicita de c

şt

şalonare la plat

şalon
şalon

şalonarea la
plat şi motivarea acesteia;

suma total şalo
narea la plat

şi alte sume datorate bugetului
general consolidat şi în cadrul acestora, pe
obliga şi accesorii;

justificarea st
şti şi

cauzele acesteia;
men şalon

şalon
şi semn

şi ştampila, dac
şalon

şi c

şi/sau r

şi în cazul
persoanelor fizice.

şalon şi a stabilirii sumelor care vor
face obiectul acesteia, organul fiscal elibereaz

şi cele
înscrise în certificatul de atestare fiscal

Pentru acordarea eşalon

şti şi s

şalonare;
s

şi
complet şi/sau r

şi 28 din
Codul de procedura fiscal

şte referatul şi acordul de principiu, sau,
dup

şalon

şalonare la
plat

şalonarea la
plata a obliga

şalonarea la
plata a obliga

şte perioada de eşalonare, dobânda datorat

şti;
scrisoare de garan

şalonare la plat

şalon

şi/sau
redimensionarea acesteia în func

şte un nou referat şi emite decizia
de eşalonare la plat

şalonarea la plata se acord

şalonare la plata a obliga
şte de organul fiscal în func

şi de capacitatea
financiar

şalonare la plata acordat
şalonare la plata

solicitat
şalonare este

dat

Obiectul e ării

ării la plată

ă

Procedura de emitere a deciziei de
e ă

şalon

Cererea de acordare a eşalon

Eliberarea certificatului de atestare fiscal

şalonare la plata
ori a deciziei de respingere

şalonare la plat

Procedura de emitere a acordului de
principiu sau a deciziei de e

Garanţii

12 aprilie 2011 - Juridice.ro

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

:

Procedura de aplicare a dispozi]iilor privind acordarea e}alon@rilor la plata a obliga]iilor fiscale

Plenul Senatului a adoptat o
propunere legislativă care prevede
reducerea cu 3% a cotei de

, de
la 16% la 13%. Camera Deputaţilor
este forul decizional

impozit
aplicată salariilor şi pensiilor

Senatorii au adoptat o pro
punere legislativă prin care va fi
instituit un nou mod de calculare
a ,
în funcţie de marcă, tip, motori
zare şi valoare. Legea este
ordinară, iar Senatul este prima
Cameră legislativă sesizată cu
acest act normativ.

-

-
impozitului pe autovehicule



La mai mult de 30 de ani după ce au părăsit
Pământul, sondele gemene Voyager ale NASAsunt a
cum la marginea sistemului solar ă func ă.

În 28 aprilie 2011, NASA a organizat o conferin ă
de presă pentru a reflecta ceea ce misiunea Voyager
a realizat ă acum
când sondele se pregătesc să intre în Calea Lactee.

Aventura a început la sfâr
ă a planetelor

pentru un zor fără precedent. Voyager 1 a vizitat
Jupiter ă Jupiter, Saturn, Uranus

ămas până acum singura sondă care a vizitat Uranus
ă par ă a descoperirilor include vulcani pe o Lună a lui Jupiter, indici de ploaie de

metan pe Titan, luna lui Saturn, polii magnetici ai lui Uranus ă pe
luna lui Neptun, Triton.

În 1980, Voyager 1 a utilizat gravita ă în afara
Sistemului Solar. În 1989, Voyager 2 a primit un "ajutor" similar de la Neptun.

Acum se găsesc la marginea heliosferei. Făcută din plasmă solară
ă,

asteroid, navă spa ă ă de via ă care apar ă în interiorul
ei. Nimeni nu ă mai parcurgă cele două Voyager
înainte de a naviga liber în spa ători cred, totu ă sfâr

ărilor, este vorba de aproximativ 5 ani.
Ambele Voyager sunt alimentate de un generator electric cu izotopi radioactivi de plutoniu

238.Acest lucru ar trebui să men ă subsisteme critice cel pu ă în 2020.

Au la bord ământ,
pentru eventualele civiliza

ământ; 90 de minute de muzică; un eseu audio intitulat Sunetul Pământului (imitând totul, de
la câini lătrând la o lansare a rachetei Saturn 5); salutări în 55 de limbi umane

ăgostită
ări de la Secretarul General al Organiza

ă de Carl Sagan a pregătit
înregistrarea ca fiind un mesaj pentru civiliza

ământ s-a năruit în praf, atunci
când continentele s-au schimbat dincolo de
orice recunoa ă este
inimaginabil de modificată sau dispărută,
înregistrările de pe Voyager vor vorbi
pentru noi," a scris Carl Sagan

ării.
În aproximativ 40.000 de ani, Voyager 1

va pluti în derivă la 1.6 ani lumină de AC+79
3888, o stea din constelaţia Camelopardalis.
În aproximativ 296.000 ani, Voyager 2 va trece
la 4.3 ani lumină de Sirius, cea mai strălucitoare
stea de pe cer, ambele fiind destinate, probabil, să
rătăcească veşnic în Calea Lactee.

-
ţioneaz

ţ

ţial
ţ

ţia planetei Saturn pentru a fi aruncat

ţial ţ ţin sistemului nostru solar se afl
ţi kilometri trebuie s

ţiu interstelar. Cei mai mulţi cercet

ţin ţin pân

ţii extraterestre care o vor întâlni.Acesta conţine 118 fotografii de pe
P

ţiei Naţiunilor
Unite. O echipa condus

ţii
extraterestre pe care navele le-ar putea întâlni.

"Peste un miliard de ani, când tot ce am
construit pe P

şi înc

şi pentru a previzualiza ce urmeaz

şitul anilor 1970 când
sondele au profitat de o aliniere rar

şi Saturn, în timp ce Voyager 2 a trecut pe lâng şi Neptun.
Voyager 2 a r şi Neptun.

O list
şi Neptun, gheizere de ghea

şi câmpuri magnetice,
heliosfera este de aproximativ de trei ori mai mare decât orbita lui Pluto. Fiecare planet

şi form
ştie exact cât de mul

şi, c şitul
este aproape. Potrivit estim

şi un celebru disc de aur, pe care sunt imprimate imagini şi sunete de pe P

şi una în limba
balenelor; undele cerebrale ale unei tinere femei îndr şi
salut

ştere şi specia noastr

şi Ann
Druyan într-o introducere la o versiune CD
a înregistr

5
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Populaţia lumii trece de 7 miliarde pe 31 octombrie şi atinge 10 miliarde sau mai mult la sfârşitul secolului, arată un raport ONU publicat recent
Principalele partide ale Turciei au demarat campaniile electorale înaintea alegerilor parlamentare din iunie Începând cu 1 mai fumatul a fost interzis în
China în locurile publice acoperite Partidului Verzilor din Germania va conduce un land, pentru prima dată în istoria ţării, după semnarea unui acord de
coaliţie cu Partidul Social Democrat (SPD) în prosperul Baden-Wuerttemberg Miniştrii comerţului din China, Japonia şi Coreea de Sud au convenit
să-şi intensifice eforturile în vederea finalizării unui acord trilateral de liber schimb

Belgia a intrat oficial în Cartea Recordurilor Guinness pentru
ţara cu cea mai lungă perioadă fără un guvern oficial, în data de
30 martie împlinindu-se 290 de zile de la alegerile anticipate din
13 iunie 2010. Până acum, Olanda deţinea acest record, din anul
1977, cu 207 zile necesare pentru a forma un guvern în timp de
pace, menţionează un comunicat al Guinness World Records.

Preşedintele Statelor Unite, Barack Obama, a
anunţat că fondatorul şi liderul organizaţiei al-Qaeda,

, organizaţie care se presupune
că s-a aflat la originea atentatelor teroriste din SUA,
11 septembrie 2001, a fost ucis în timpul unei
operaţiuni militare americane, în Pakistan.

Osama bin Laden

Sondele Voyager părăsesc sistemul nostru solar

Medicamentele tradiţionale pe bază de plante:
siguranţă sporită pentru produsele comercializate pe
piaţa UE

Procedura simplificată

apte ani pentru înregistrare

Context

Începând din luna mai, cetăţenii UE pot fi siguri că medi-
camentele tradiţionale pe bază de plante pe care le cumpără
în UE sunt sigure şi eficace. Expirarea perioadei de tranziţie
de 7 ani specificată în directiva din 2004 privind medicamen-
tele pe bază de plante înseamnă că doar medicamentele care
au fost înregistrate sau autorizate pot rămâne pe piaţa UE
după 1 mai 2011. Directiva privind medicamentele pe bază de
plante introduce o procedură de înregistrare mai simplă decât
pentru alte medicamente, ţinând cont de îndelungata utilizare
a medicamentelor tradiţionale pe bază de plante. În acelaşi
timp, directiva conţine garanţiile necesare cu privire la
calitatea, siguranţa şi eficacitatea lor.

Pentru a proteja sănătatea publică, toate medicamentele,
inclusiv cele tradiţionale pe bază de plante, au nevoie de o
autorizaţie de comercializare pentru a fi introduse pe piaţa
UE. Procedura simplificată introdusă de directiva privind
medicamentele pe bază de plante permite ca aceste produse
să fie înregistrate fără efectuarea de studii clinice şi de
siguranţă, pe care le-ar implica o procedură completă de
obţinere a unei autorizaţii de comercializare.

În schimb, un solicitant care doreşte să înregistreze un
medicament tradiţional pe bază de plante trebuie să pună la
dispoziţie documentaţia care demonstrează că produsul în
cauză nu este dăunător în condiţiile de utilizare specificate.
De asemenea, el trebuie să pună la dispoziţie dovezi din care
să reiasă că produsul are un istoric de utilizare dovedit şi
anume că a fost utilizat în condiţii de siguranţă timp de cel
puţin 30 de ani dintre care 15 în UE.

Directiva privind medicamentele pe bază de plante a fost
adoptată de Parlamentul European şi Consiliu la data de 31
martie 2004. Ea a acordat producătorilor o perioadă de
tranziţie excepţional de lungă, de 7 ani, pentru a-şi înregistra
produsele tradiţionale pe bază de plante aflate deja pe piaţa
UE în momentul intrării în vigoare a directivei.

Solicitanţii au avut la dispoziţie 7 ani pentru a solicita

autorizaţia autorităţilor competente din statul membru sau
statele membre unde doreau să-şi comercializeze produsul.
Dacă până la 30 aprilie 2011 un medicament pe bază de
plante nu este înregistrat sau autorizat, produsul respectiv nu
poate să fie comercializat pe piaţa UE după 1 mai 2011. După
această dată, producătorii de medicamente tradiţionale pe
bază de plante pot solicita în continuare înregistrarea pe baza
procedurii de înregistrare simplificate.

Directiva privind medicamentele pe bază de plante:
nu interzice medicamentele tradiţionale pe piaţa UE.

Dimpotrivă, ea introduce o procedură de înregistrare mai
uşoară, mai simplă şi mai puţin costisitoare decât pentru alte
medicamente. În plus, ea a acordat producătorilor de
medicamente tradiţionale pe bază de plante o perioadă de
tranziţie excepţional de lungă, de 7 ani, pentru a-şi înregistra
produsele.

nu interzice vitaminele, suplimentele pe bază de minerale
şi ceaiurile din plante.

nu interzice terapiile alternative şi terapeuţii care le practi-
că,homeopatia,plantele medicinale sau cărţile despre acestea

Unele plante conţin substanţe care pot fi utilizate în
tratamentul bolilor. Medicamentele fabricate din aceste
substanţe sunt cunoscute sub denumirea de „medicamente
pe bază de plante”. Chiar dacă conţin ingrediente naturale,
unele dintre aceste produse pot fi dăunătoare pentru
sănătate. Prin urmare, aceste produse sunt reglementate de
legislaţia farmaceutică, al cărei obiectiv este protejarea
sănătăţii publice prin garantarea siguranţei, eficacităţii şi
calităţii medicamentelor.

Medicamentele „tradiţionale” pe bază de plante sunt un
subgrup de medicamente pe bază de plante care se utilizea-
ză de cel puţin 30 de ani, inclusiv cel puţin 15 ani în UE, sunt
destinate a fi utilizate fără supraveghere din partea unui
medic practicant şi nu se administrează prin injecţie. Această
categorie nu este limitată la medicamentele tradiţionale pe
bază de plante de provenienţă europeană; ea include şi
medicamentele utilizate în medicina tradiţională chineză şi
ayurdevică.
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(Bruxelles, IP/11/510, 29 aprilie 2011)

Medicamentele tradi]ionale pe baz@ de plante China

Mişcările Fatah şi Hamas

Majoritatea egiptenilor

este deschisă să cumpere mai multe obligaţiuni ale
naţiunilor cu datorii din zona euro, ca parte a unei strategii
pentru a consolida economia Uniunii Europene şi diversifica
investiţiile în datoria SUA, a declarat ambasadorul Chinei la
UE. "În trecut, portofoliul nostru era dominat de titluri ale
Trezoreriei SUA. Scopul diversificării este protejarea
rezervelor valutare ale Chinei", a explicat ambasadorul.

Remarcile survin la câteva zile după ce agenţia
Standard&Poor's a revizuit perspectiva ratingului SUA de la
stabil la negativ.

UE este cel mai mare partener comercial al Chinei, cei doi
alcătuind cele mai bogate relaţiile comerciale bilaterale din
lume, cu comerţul în valoare totală de 522 miliarde dolari anul
trecut, din care peste o treime reprezintă exporturile UE în
China. Prin comparaţie, comerţul SUA-China a fost de 456.8
miliarde dolari în 2010.

au semnat un acord cu privire
la formarea unui guvern de uniune interimar.

Este de aşteptat ca Israelul să ceară boicotul comunităţii
internaţionale împotriva noului guvern palestinian dacă
acesta nu îndeplineşte condiţiile Cvartetului stabilite pentru
Hamas.

După ce Hamas a câştigat majoritatea în parlamentul
palestinian, alegerile din 2006 , Cvartetul, format din Statele
Unite, Rusia, Uniunea Europeană şi Organizaţia Naţiunilor
Unite, a cerut ca Hamas să recunoască Israelul şi acordurilor
existente şi să renunţe la teroare în schimbul recunoaşterii
internaţionale.

crede că legile din ţara lor ar
trebui să respecte învăţăturile din cartea sfântă a islamului,
Coranul, conform rezultatelor unui sondaj de opinie realizat
de un centru de cercetare cu sediul în SUA.

Rezultatele sondajului au fost publicate la începutul
săptămânii, cu cinci luni înainte de alegerile legislative.

O mişcare populară islamică interzisă până la înlăturarea
fostului preşedinte şi catalogată ca grup terorist, Frăţia
Musulmană din Egipt, creează un partid politic care va
prezenta candidaţi în alegerile parlamentare programate
pentru luna septembrie.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 286 din data
de 22 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul comun al preşedinte
lui Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedintelui Casei
Naţionale deAsigurări de Sănătate nr. 437/2011 privind reţine
rea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale
de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii
din România având reşedinţă sau domiciliul declarat pe
teritoriul altui stat.

În vederea analizării situaţiei pensionarilor sistemului pu
blic de pensii care au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru
al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Econo
mic European sau al Elveţiei, din punctul de vedere al asigu
rării la sistemul de asigurări sociale de sănătate şi al plăţii
contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de
sănătate din România, casele teritoriale de pensii competente
transmit solicitanţilor de drepturi de pensie, după înregistrarea

cererii de pensionare, o notificare prin intermediul căreia să se
reglementeze statutul de asigurat al persoanelor în cauză
pentru asigurările sociale de sănătate.

În situaţia în care solicitantul de drepturi de pensie face
dovada că este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate
în statul de reşedinţă sau într-un alt stat membru al Uniunii
Europene, al Spaţiului Economic European sau în Elveţia,
acesta va fi exceptat de la plata contribuţiilor la Fond
prevăzute de lege, sub rezerva dobândirii calităţii de
pensionar al sistemului public de pensii din România şi dacă
solicita în mod expres acest lucru, prin completarea rubricii
corepunzatoare a notificării.

În situaţia în care solicitantul de drepturi de pensie declara
că nu este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în
statul de reşedinţă sau într-un alt stat membru al Uniunii
Europene, al Spaţiului Economic European sau în Elveţia,

acesta datorează contribuţii la Fond, în conformitate cu
prevederile legale, odată cu dobândirea calităţii de pensionar
al sistemului public de pensii din România.

Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul în care
pensionarii sistemului public de pensii au reşedinţa pe
teritoriul unui stat cu care România aplica un acord bilateral de
securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boala
maternitate şi fac obiectul respectivului acord.

Din momentul în care pensionarilor sistemului public de
pensii din România nu li se mai reţine contribuţia la Fond,
calculată asupra veniturilor din pensia cuvenită din acest
sistem, aceştia nu mai au calitatea de persoane asigurate în
sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

Începând cu aceeaşi dată, serviciile medicale,
medicamentele şi dispozitivele medicale acordate acestora
pe teritoriul României nu se mai decontează din Fond.

-

-

-

-
-

Re]inerea contribu]iei la asigur@rile de s@n@tate pentru pensionarii rom$ni cu re}edin]a pe teritoriul altui stat

PRISMA | |5 - 11 Mai 2011

Uniunea Europeană şi-a câştigat dreptul de a
vorbi la Naţiunile Unite în numele celor 27 de state
membre. Schimbarea, în mare măsură simbolică,
înseamnă că se poate adresa reuniunilor
prin intermediul propriilor oficiali, mai degrabă
decât prin ţara care deţine preşedinţia rotativă.

UE ONU

(28 aprilie 2011 - Juridice.ro)



Vând la Văli ă de 2
ani; cioclodar cu motor trifazic. Tel.
0734-715136. (RR)

Vând cântar metalic de 500 kg,
1000 lei. Tel. 0721-508932. (RR)

Vând în Cuptoare motocositoa
re pt. gazon, 250 €. Tel. 0255-
233854. (RR)

Vând în Re
ă sufragerie,

1.000 lei; col
ă, 150 lei;

ma ă de cusut electrică, 250 lei;
televizor color, 200 lei. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (R.R)

Vând în Măureni 2 câini ciobă
ne

ăiat,
12 lei/kg. Tel. 0742-127772. (RR)

Vând în Grădinari o vacă de 14
ani

ăptămâni, 350 perechea. Tel.
0762-638967. (RR)

Vând în Re
ăsu ă, 200 lei, 1 fotoliu pat,

300 lei neg, haină piele mărimea 52,
150 lei neg; motor de 2,2 la 380 V,
400 lei. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând în Re

ă. Tel. 0255-213543. (RR)
Vând în Re

ăptămâni în
Re

ă de 8 persoa
ne cu picioare deta

ă 4 persoane, 80 lei; orgă de
lumini cu 3 ie ă cu
ventilator, 40 lei. Tel. 0728-813340.

Vând în Re

Vând în Boc

ă
ăsura. Tel. 0740-770047

Vând în Târnova o vi

Vând în Re
ălat, 80-100 €;

expresoare de cafea, 100-300 €;
aparatură audio, 30-100 €. Tel.
0756-491353. (RR)

Vând sta

ă, 300 lei. Tel. 0746-020211. (RR)
Vând în Co ă Făget

purcei la 6 săptămâni, 350 perechea
ăr cal în zona Târnova. Tel.

0736-051779. (RR)
Vând trusă rulmen ă din

Germania compusă din 3 prese
diferite mărimi, 220 lei. Tel. 0255-
240368, 0734-415411. (RR)

ă chei tubulare cu crichet,
200 lei. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând în Re ă sufra
gerie living, 1000 lei. Tel. 0355-
805464, 0770-369155. (RR)

Vând în Boc

ă ă vână
toare rasa Vizsla, 150 lei neg. Tel.
0755-521584. (RR)

Vând purcei de rasă de carne la
10 săptămâni, 200 lei buc. Tel.
0762-188929. (RR)

Vând în Anina căru ă nouă din
fier, recent făcută, cu cauciucuri,
pre ăsar de 3 ani,
culoare blondă, 4.000 neg. Tel.
0740-145324. (RR)

Vând în Câlnic generator de
curent nou de 5,5, 3000 lei. Tel.
0755-078696. (RR)

şoara o juninc

şi

şin

şti, 500 lei. Tel. 0755-491249
Vând aragaz cu 4 ochiuri, 300

lei. Tel. 0355-412246, 0744-618231
Vând în Timiş iezi pentru t

şi o vi

şi

şi
şi tratate, 500 lei familia

cu lad
şi

şi
şi

şabile, 130 lei;
mas

şiri, 150 lei; lustr

şi

şa porci între 80 şi
120 kg, 7lei/kg; porumb şi grâu în
cantit

şi
şini de sp

şava lâng

şi cump

şi

şi

şa scoabe de 8 şi 10
pentru construc

şa c ş

-

ţa dormitor com-
plet, 1.400 lei; mobil

ţar sufragerie extensi-
bil, 1.000 lei; biciclet

-
.

ţea de 2,5 luni, 2.700 lei
ambele. Tel. 0720-024263. (RR)

Vând în Sacu 12 purcei la 8
s

ţa 2 fotolii, 200 lei; 2
fotolii + m ţ

ţa 15 familii de albi-
ne stimulate

ţa 1 fotoliu pat, 300
lei neg. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând purcei de 7 s
ţa. Tel. 0763-637138. (RR)

Vând în Re ţa covor persan
3,50x2,30, 80 lei; mas -

ţa purcei 3 luni, 350
lei buc. Tel. 0771-088130. (RR)

ţi mari cu transportul asigu-
rat, 18 lei m

ţea de 9
luni, 1500 lei.Tel. 0760-067611 (RR)

ţa monitoare lcd 30-
50 €; ma

ţie Blue Tech 200 w cu
boxe tip turn, 200 €. Tel. 0747-
585716. (RR)

Vând fotoliu pat stare foarte bu-
n

ţi adus

Vând în Re ţa 1 fotoliu pat, 300
lei; trus

ţa mobil -

ţie de case, 1.5 lei
buc. neg. Tel. 0749-384551. (RR)

Vând în Boc ţelu -

ţ

ţ 1.300 neg; arm

Vând lapte de capr -
ad

Vând ma -
ţionare,

merit ţ 400 lei neg. Tel.
0744-906093.

Vând jocuri Sony Play Station 2
cu sau f ţ
170 lei

ţ 400 lei sau schimb
cu telefon. Tel. 0721-414951.

Vând jocuri originale Play
Station 2, X-box, portabil PSP, Wii,
PS3: ma

ţ 20 lei bucata.
Tel. 0721-414951.

Vând cazan de ţuic

Vând în Re ţa biciclete, 150 lei;
c ţar
de buc

.
ţa c
ţar, 1300 lei. Tel.

0722-962351. (RR)
Vând aspirator Beko 1400 W, 80

lei; dou ţ

ţel galben 8
luni ţea ro

ţa mobil -

ţ vac .

ţuic

-

ţa biciclet
-

x -

ţ 3 gr

ţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

ă, 100 l/săp
tămână, Vale eni. Tel. 0762-
648223.

ă de spălat automa
tă Constructa, stare de func

ă văzută. Pre

ără cip, manete + jocuri, pre

ă 50 l din
cupru, 1.500 lei. Tel. 0355-805986.

ărucior de copii nou, 150 lei; col
ătărie din lemn masiv, 850 lei;

circular pentru tâmplărie, 1.000 lei.
Tel. 0355-425973, 0729-022526

Vând în Re ărucior pentru
copii, 120 lei; col

ă noptiere, dulăpior, măsu ă,
150 lei; Laptop HP 2011, ultimul
model, toate dotările. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând în Târnova vi

ă sufra
gerie living, 1000 lei. Tel. 0355-
805464, 0770-369155. (RR)

Vând în Zorlen ă pt tăiat,
2.500 lei. Tel. 0255-232847. (RR)

Vând în Brebu generator Honda
5,5 kw, 2.500 lei; motopompă, 1.500
lei. Tel. 0732-569936. (RR)

Vând în Jamu Mare scroafă
marele alb, 180 kg, ce fătează în 3
luni, este la a treia fătare, asigur
transportul. Tel. 0742-544119. (RR)

Vând în Doman cazan ă
de1300 kg. Tel. 0255-233418. (RR)

Vând ma ă de spălat automat,
500 lei. Tel. 0749-226404. (RR)

Vând în Gătaia iezi, 9 lei/kg. Tel.
0742-127772. (RR)

Vând butelie de voiaj mică, 100
lei. Tel. 0355-881263. (RR)

Vând în Herculane butoaie de
bere, 250 lei/butoi. Tel. 0746-
143532. (RR)

Vând dormitor din 2 corpuri su
prapuse, 300 lei. Tel. 0355-411042.

Vând în Re ă fete
până la 10 ani; televizor color diago
nala 64, 200 lei; 4 jaluzele albe
60 140, 20 lei buc; cuptor micro
unde Vortex, 150 lei. Tel. 0744-
661866. (RR)

Vând în Zorlen ăsuni, 450
lei/buc; ma ă de cusut industrială,
400 lei. Tel. 0255-232849. (RR)

ăr porumb

Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apar-
tament în Re

ătaia, 500 mp, în
centru, pre 0256-410590,
0747-832171.

ă, 600 lei. Tel. 0255-240157,
0766-496941. (RR)

Vând în Boc

şin

şi Play Station portabil - PSP,
card + jocuri, pre

şini, fotbal, shotere, gta san
andreas, god of war, Tarzan, Harry
Potter şi altele. Pre

şi

şi

şi vi şie 10 luni, 1500 lei
buc. Tel. 0760-067611. (RR)

Vând în Reşi

şin

şi

şin

Cump şi grâu adus la
Bocşa, 1 leu/kg. Tel. 0740-760047.

şi

Vând în Anina circular în stare
perfect

şa 3 porci, 80-120
kg, 7 lei/kg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Boc ă circular
mare, 700 lei; cazan ă inox
alimentar cu cuptor, 120 l, 900 €. Tel.
0747-877713. (RR)

şa mas
ţuic

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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Diverse

Pensionar ţii, caut
un domn de vârst

ţii, pentru o relaţie
serioas

ţii, sincer, sufletist, pentru o
relaţie serioas

Tân

ţie discret

Doamn

Pensionar, 67 ani, caut doamn

ă fără obliga
ă apropiată 60-65

ani, fără obliga
ă. Tel. 0766-865186.

Pensionară, caut un domn fără
obliga

ă, vârstă apropiată
58-62 ani. Tel. 0768-504041.

ăr discret, 34 de ani, ochii
verzi, 1.87 m, necăsătorit, auto, caut
o domni ă/doamnă până în 40
de ani poate fi ăsătorită pentru o
rela ă. Mai multe detalii pe
mail la adresa elbow@yahoo.com.

ă 53 ani, caut partener
pentru căsătorie. Tel. 0746-903541,
0724-447067.

ă
între 55

şoar
şi c

şi 65 ani. Tel. 0720-782543.

Matrimoniale
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Vând în Dalbo
ă cu 2

pistoane, pornire la minivelă fixă,
500 lei. Tel. 0746-656847. (RR)

Vând la Jamu Mare scroafă
gestantă la 3 luni, marele alb, 180
kg, 1400 lei. Tel. 0742-544119. (RR)

Vând col
ă frigorifică de

350 l; frigider Arctic vechi în stare
bună de func

ă de găurit
de 13, 400 €; polizor cu 2 pietre de
300, 300 €; compresor de aer cu
butelie mare, 300 €; motor electric
de 500 kw la 30 de rota

ă de circular mare fără motor
700 lei, cu motor 1000 lei; lan

ă-termos. Tel. 0770-
389656

Vând telefon fix fără fir, Grundig
BS3200. Tel. 0741-133612, 0771-
718912.

Vând costum popular tradi
ăliug. Vechime peste 100

ani. Tel. 0770-750691.
Vând ma ă de spălat vase,

Bosch, digitală, adusă din Germa
nia, stare f. bună. Pre

ă. Pre

ă biblioteci cu f. multe
căr

ăinu

ă,
frumoasă. Pre

ă bucătărie, are 6
corpuri, 3 jos

ărucior bebe în stare
foarte bună, are 3 pozi

ărucior bebe în stare
foarte bună, adus din Germania, are
port bebe ăcule ă inclus.
Pre

ă de cusut electrică
Sanda, nefolosită, cu toate acceso
riile

ă, stativ, 200 €. Procesor Korg
A1 profesional, de rack, cu MIDI,
100 €. Re

ă u ă, simfonică, jazz.
Re

ă, are
3 mufe pentru alimentare, boxe, co
menzi pe volan. Tel. 0721-410752.

ă, liber de re

ăr calorifere de fontă, ofer
pre

şe

şa maşin

ş 2 porci la 150
kg, 7.5 lei/kg; purcei în jur la 30 kg,
500 lei perechea. Tel. 0745-027095.

şi monitoare
crt de 17 inch. Tel. 0755-409341.

Vând filtru DeLonghi, model ICM
80 cu can

şin

şie, 5 şi 1
an şi 2 luni. Rafnic. Tel. 0764-
654307.

Vând h

şi 3 suspendate,
culoare alb-negru, lungime 2,40 m,
pre

şi s

şi.
Tel. 0745-457678.

Vând maşin

şi manual utilizare, 100 €.
Reşi

şi domeniile Reşi

şi
şti,

muzic şoar
şi

ţ motor de
funicular în 4 timpi pe benzin

ţar nou compus din 4
corpuri, preţ neg; lad

ţionare. Tel. 0724-
307685. (RR)

Vând în Boc

ţii, 1000 lei;
mas

ţ gall
de 1 ţol, 100 lei metru linear; reduc-
toare noi raport 1 la 45, 300 lei buc.
Tel. 0747-877713. (RR)

Vând în Gherteni

Vând aragaz cu 4 ochiuri, 300
lei. Tel. 0744-618231. (RR)

Vând calculatoare cu preţuri
începând de la 120 lei

.

ţional
zona V

-
ţ 150 €. Tel.

0749-04478.
Vând motocositoare în stare de

funcţionare foarte bun ţ: 2500
lei negociabil. Tel. 0740-204526.

Vând dou
ţi deosebite. Tel. 0355-801140,

0255-253973.
Vând 2 cai culoare ro

ţe noi copii 3-4 ani.
Tel. 0748-205247.

Vând aparat multifuncţional, se
pot lucra mai multe grupe muscula-
re. Tel. 0723-894929.

Vând viţea de 3 luni gras
ţ informativ 700 lei.

Tel. 0255-236389, 0729-978827.
Vând mobil

ţ 400 lei neg. Tel. 0723-991340.
Vând c

ţii de ridicare,
culoare negru-portocaliu, Preţ 150
lei neg. Tel. 0768-431016.

Vând c

ţ de iarn
ţ 120 lei neg. Tel. 0768-431016.
Vând dulap de haine cu 2 u

-

ţa. Tel. 0722-619119.
Vând acţiuni foarte vechi,de la

Uzinele de fier ţa.
Tel. 0744-957175.

Vând Ibanez GRG 170 BK,
hus

ţa. Tel. 0722-619119.
Vând discuri vinil romane

ţa. Tel. 0722-619119.
Vând cd auto Blaupunkt Renault

preţ fix 100 lei, stare foarte bun

Vând telefon Nokia 1208 stare
foarte bun ţea, preţ 70
lei. Tel. 0721-410752, 0770-600596

Vând telefon fix Siemens
optiPoint 500, preţ 20 lei negociabil.
Tel. 0721-410752 sau 0770-600596

Cump
ţ bun, asigur transportul. Tel.

0728-813340.

-

Vând în Cornuţel Banat 1 trofeu
de cerb pentru panoplie, 300 €;
motor de 7.5 kw, 1500 rotaţii/min.
Tel. 0735-268593. (RR)

Vând Skoda Fabia 1,4 mpi, stare
tehnic

Rog deţin

ţ 150 lei. Tel.
0770-750691.

ţi din lemn
ţ

Vând în Re ţa Ford Mondeo, an
fabricaţie 2001, euro 3, motor 1900,
înscris pe persoan

ţi ATV
de 12 ţoli noi cu cauciucuri ţi
aluminiu, 650 lei. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (RR)

Vând în Re ţa motocositoare
fabricat

ţie
2009, 3 cuţite de t

ţa, OpelAstra break
Caravan, 1996, servo total, turel

ă ă irepro ă, euro
4, înmatriculată decembrie 2010.
Tel. 0745-157348.

ătorul autoturismului
marca Opel Ascona cu număr de
înmatriculare: CS-02-HTA să sune
urgent la telefonul: 0355-804533,
0761-988360.

Vând BMW decapotabil an fab.
1997 înmatriculat, stare impecabilă.
Tel. 0734-544586.

Cumpăr urgent Turbo de Golf 4
seria AJM cu geometrie variabilă.
Tel. 0721-924708.

Ofer spre închiriere garaj pe
Valea Domanului. Pre

Vând 5 ro
ăru ă, 400 lei. Tel. 0724-

074194. (RR)

ă fizică, 3.200 €
neg; cauciucuri 13, 14, 15, 16, 17
1/2, de la 50 de lei în sus; 4 ro

ă Italia cu transmisie pe
curele cu lama de 1 m, an fabrica

ăiere, 600 €. Tel.
0729-101299. (RR)

Vând în Re
ă,

multiple dotări, motor 1,6 benzină,
înmatriculat recent în România; 2
cauciucuri MS 155/80/13, 50 lei/
buc; 4 cauciucuri Michelin 175/70/
14; diverse piese pentru Opel. Tel.
0729-824413. (RR)

Vând în Eftimie Murgu tractor
Fiat 450 din import, 3600 €. Tel.
0765-856273. (RR)

şi optic şabil

şi 2 dricuri
pentru c

şi

şi gen

şi

şi

Vând în Deze

ă, 1.000 €. Tel. 0724-
596653. (RR)

Vând în Boc ă auto
fără frâne, 1,8 m 0,80 m, 1500 €.
Tel. 0749-142891. (RR)

Vând în Re

ă în cinci prezoane 50 €.
Tel. 0742-134722. (RR)

ă
Aro neînmatriculată, 2000 lei

ă, motor 1,6, an 2006, 7500 €
neg. Tel. 0746-143532. (RR)

şti cositoare cu 5
tamburi de 2 m lungime şi ridicare
hidraulic

şa remorc

şi

Vând în Mehedin
şi

Dacia pentru programul Rabla,
1500 lei. Tel. 0728-297932. (RR)

Vând 5 cauciucuri Michelin. Tel.
0355-881263. (RR)

Vând în Herculane Ford Focus
C-Max, 100.000 km la bord,
albastr

x

ţa 5 roţi aluminiu în
cinci prezoane pentru Opel, 200 €; 4
genţi tabl

ţi camionet

Vând în Caransebe

ă legumico
lă, 800 € neg. Tel. 0722-292871.

ş Renault
Symbol din 2010, 8.200 €. Tel. 0721-
252861. (RR)

Vând în Belinţ o frez -

Vând tractor U 445 în 3 pistoane
cu anexe, 2500 lei neg. Tel. 0766-
668376. (RR)

Vând în Goruia Mitsubishi
Cordia cu multe piese de schimb,
550 €. Tel. 0255-234536. (RR)

Cumpăr 2 vouchere sau rable.
Tel. 0757-372660. (RR)

Vând în Re

ă,
radiator, compresor cu pompă de
direc ă de refulare

ănătoare
păioase de tractor U 445, 400 €;
ma ă de împră

ă, motor 1.6, euro
4, 4.500 €. Tel. 0727-245233, 0771-
387519. (RR)

Vând piese din dezmembrare
Audi an 1986. Tel. 0747-877713

Vând Volkswagen Golf 3, 2000 €
neg. Tel. 0742-162726. (RR)

Vând plug de pră
ă după trac

tor, 1.500 lei; cumpăr 2 vouchere.
Tel. 0723-430754. (RR)

Vând în Berzovia Renault Mega
ne înmatriculat în 2001 cu motor 1.9,
3.000 € neg. Tel. 0744-770137.

şi

şa piese Rab

şi alte
piese 300 €. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Lugoj Audi A6, an 2006,
2000 cmc, 15.000 €; Dacia 1310 din
1999, 5 trepte, 500 €. Tel. 0728-
284307. (RR)

Vând în Bocşa sem

şin ştiat azotat, 200 €.
Tel. 0744-381141. (RR)

Vând voucher, 1700 lei. Tel.
0744-284842. (RR)

Vând în Goruia, Mitsubishi cu
multe piese de schimb, 550 €. Tel.
0255-234536. (RR)

Vând în Reşi

şit pe 4 rânduri,
350 €; cositoare purtat

ţa Fiat Toledo
recent adus, culoare argintie, an
2003, euro 4, motor 1.6, 4700 €. Tel.
0771-387519, 0727-245233. (RR)

Vând în Boc

ţie, supap

ţa Seat Toledo din
2003, nerulat în ţar

.

-

-

Auto-Moto-Velo

Vând webcam Genius pre

Vând un frigider
ă încorporată. Tel.

0764-794932.

ţ 30
lei. Tel. 0721-410752, 0770-600596

şi un aragaz
electric pt. mobil

Vând anten -

-

ţuri
accesibile, sunt în stare foarte bun

ţi s ţi. Tel.
0769-421706.

ă parabolică Mor
gens cu telecomandă, 250 canale,
40 €. Tel. 0728-813340.

Vând lustră cu ventilator, cu 4
becuri, 50 lei ă de 4 persoane
70 lei. Tel. 0728-813340.

Vând 5 saci cocs, putere calo
rică mare,bun pt. fierari

ă de 8 persoane 120
lei

ă,
nu ezita ă mă contacta

şi mas

şi potcovari,
20 lei pe sac. Tel. 0740-520382.

Vând mas
şi un covor persan mare 85 lei.

Tel. 0728-813340.
Vând 2 fotolii pat la pre

Vând în Caransebe

Vând c

ţional 100/100, preţ 500 lei. Tel.
0734-076869, 0732-531363.

ş convector
pe gaz turbo, central

ş tirfon de
1500 kg, generator de acetilen

şi scaun tip masa
pt. bebe. Tel. 0742-079889.

Vând, ceas mecanic de mana
b

şi
func

ă termică pe
gaz Junkers, instant pe gaz
Junkers. Ieftin. Tel. 0720-545776.

Vând în Caransebe
ă,

masă de circular. Ieftin. Tel. 0720-
545776.

ărucior

ărbătesc, marca Patek Philippe
Geneve, No. 068, genuine leather,
original Swiss Made, estetic

OSB 8 mm 31 lei/buc., parchet
masiv 43 lei/mp. Tel. 0744-652712.

Vând mobil -ă bucătărie com
pletă, inclus ma ă spălat vase,
aragaz electric, frigider, lungime
totală 5,80. Tel. 0764-794932.

şin
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Anunţ umanitar
Persoanele bolnave care au nevoie

ţi (dac
ţea

ţiie Judeţene de Diabet.
Persoan

şi doresc fotolii rulante
(c şi alte mijloace de transport şi dispozitive urinare
precum sonde urinare şi altele, , sunt ruga

şi joia
între orele 9-10 la Policlinica de la Spitalul Vechi, etaj 2, camera
203, unde este sediulAsocia

ărucioare)
ă

nu se pot deplasa) să trimită pe cineva din familie, mar

ă de contact inginer Vida Gheorghe.

toate gratuite
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Oferte-Cereri

de Serviciu
Caut mecanic specializat în

utilaje marca Ferguson. Tel. 0255-
240157. (RR)

Căutăm forjar. Tel. 0727-
505991. (RR)

RE ŢA

ŢA:

Ţ: 19

ŞI

ŞA:

B

TOTAL JUDE

:

ANINA:

BOC

ĂILE HERCULANE:

ORAVI

ădirilor, zidărie, faian ă, gresie, parchet: 2; ă
de mare tonaj: 1;

ă de mare tonaj: 1;

ă: 1; Operator fabricarea
mezelurilor: 2; Operator ma

Barman: 1; Bucătar: 1; Cameristă hotel: 1;
Lucrător bucătărie (spălător vase mari): 2; Lucrător pensiune turistică:
1; Ospătar: 1;

ăiat bu

Gestionar depozit: 1; Muncitor necalificat la demolarea
cl ţ

Gaterist la t

Şofer autocamion/maşin

Şofer autocamion/maşin

Muncitor necalificat în agricultur
şini de etichetat: 1; Şofer de autoturisme şi

camionete: 1; Sortator produse: 1;

şteni: 1;

AJOFM: Locuri de munc@
vacante la 04.05.2011

Imobiliare
Închiriez teren în Câlnic, 1000

mp, pentru depozit, garaj, gr
ţ 170 lei pe lun

ţe, suprafaţ
ţ 11.500 € neg.

Tel. 0766-881718.
Vând apartament 3 camere, în

Re ţa, Moroasa I, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, multiple
îmbun ţiri, utilit ţi complete,
34.500 €. Accept

Ofer spre închiriere în Micro 3
apartament 2 camere, mobilat

ţ 150 €. Tel. 0741-792348.
Vând teren Valea Ţerovei, 4.000

mp, parcelat 1000 mp. Tel. 0730-
218542.

Vând urgent apartament la
cas

ţ
25.000 € neg. Tel. 0740-065687,
0727-208277.

Mam

ţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

Caut apartament 2 camere în
Re ţa în vederea achiziţion

ţiu de închiriat pe
Revoluţia din Decembrie, în Re ţa,
400 lei. Tel. 0355-807961. (RR)

Vând în Re ţa 2 apartamente
confort I, 1 cu 2 camere la etaj 2 pe
G.A. Petculescu, 1 cu 3 camere pe
Romanilor etaj 4, 30.000 respectiv
50.000 €. Tel. 0757-372660. (RR)

Vând teren arabil la intrarea în
localitatea Daicoviciu, 5.800 mp, 3
€/mp. Tel. 0721-508932. (RR)

ădină
ă

negociabil. Tel. 0721-414951.
Vând casă la Măureni, cu 4

camere, grădină cu pomi fructiferi,
anexe ă
totală 2.000 mp. Pre

ătă ă

ă. Tel. 0727-798285.

ă).
Pre

ă, 2 camere, bucătărie, baie,
anexe, posibilitate privatizare. Pre

ă cu 5 copii caut gazdă.
Ofer 110-120 €/lună. Tel. 0746-
881718, 0734-707377.

Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apar-
tament în Re

ătaia, 500 mp, în
centru, pre 0256-410590,
0747-832171.

ării, ofer
16.000 €. Tel. 0744-171177. (RR)

Ofer spa

şi
altceva. Pre

şi dependin

şi

şi prin programul
Prima Cas

şi
utilat (geamuri termopan, central

şi

şi

şi

şi

Vând urgent în Lugoj, lângă
Universitatea Drăgan, apartament 2
camere, etaj 3, nerenovat, 20.000 €.
Tel. 0762-089582. (RR)

Vând teren la V ţ

î

ţa apartament cu 1
camer

ţi, 3.000 mp. Tel. 0742-
967332. (RR)

Vând în Re ţa, pe Calea
Caransebe

ţa, cartierul Doman
nr. 178, cas

ţ

-
ţie construcţii, suprafaţ

-

ţi de locuit, 12.000 €. Tel.
0722-129295. (RR)

Vând 2 case al

ţ total
26.000 €. Tel. 0762-545573, 0355-
501053. (RR)

Vând în Cuptoare 2 case, 55000
€; teren 5000 mp înspre Iabalcea,
2.500 lei neg. Tel. 0255-233854.

Vând în G

ţa. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)

Schimb apartament 2 camere
confort 3 complet amenajat, cen-
tral ţ

ţa. Tel. 0740-520382. (RR)
Vând urgent cas

ţa, zona Micro II,
apartament 3 camere, f

ţiri, parter în bloc de 4 etaje,
21.000 € neg. Tel. 0734-265458.

Vând cas ţ

ăliug în suprafa ă
de 507 mp, 30 €/mp. Tel. 0355-
801685. (RR)

Vând teren de 360 mp în
Herculane. Tel. 0734-715136. (RR)

Vând n Gherteni ă pe
strada principală, 3 camere, coridor
închis cu gresie, anexe, curte mare,
fântână, grădină cu flori, 25.000 €
neg. Tel. 0255-526896. (RR)

Vând în Cuptoare 2 case,
55.000 €; teren 5000 mp înspre
Iabalcea, 2.500 lei; neg. Tel. 0255-
233854. (RR)

Vând casă în comuna Mehadia,
jud. C-S, compusă din 3 camere,
bucătărie, curte mare, apă

ădină mare cu anexe, 33.000 €
neg. Tel. 0767-470450. (RR)

Vând în Re
ă, 14.000 €; cameră cămin,

6.000 €; Tel. 0721-765264, 0730-
139528. (RR)

Vând în Boc
ă

ă, 12.000
€ sau schimb cu apartament confort
II. Tel. 0745-211667. (RR)

Vând în Re
ă din cărămidă arsă în

suprafa ă de 80 mp plus grădină de
900 mp, 28.500 €. Tel. 0745-
909711. (RR)

Vând teren intravilan cu destina
ă 3.400 mp,

front stradal 17 m, pe drumul euro
pean de la gara din Băile Herculane,
23 €/mp. Tel. 0768-777894. (RR)

Vând 2 ha pământ la Ezeri
ă

ăturate în centrul
satului Bigăr, jud. C-S, 1 casă are 3
camere, bucătărie, bucătărie de
vară, anexe, a doua are 1 cameră,
bucătărie, beci, terenul din spate
este plat de 3000 mp. Pre

ătaia casă cu 2
camere, bucătărie, baie, cămară,
plus o clădire în curte cu 3 încăperi,
garaj, anexe, grădină 1.520 mp,
35.000 € neg sau schimb cu aparta-
ment 2-3 camere în Re

ă termică, faian ă, gresie, ter-
mopan, cu apartament 2-3 camere
confort 1 neamenajat, în Govândari,
Re

ă la Tirol, 8.000
€. Tel. 0743-976451. (RR)

Vând în Re
ără îmbună-

tă

ă de vacan ă, săla
ăla ăperi pentru ani-

male, posibilitate tragere apă,
curent, 2000 €. Tel. 0724-307685.

Vând 1 ha teren arabil în comu-
na Brebu, acces ma ă, aproape
de sat ă intabulare,
cadastru, 1€/mp. Tel. 0721-531053,
0756-267712. (RR)

ş cas

şi canal,
gr

şi

şa teren intravilan
cu utilit

şi
şului, garsonier

şi

ş cu
posibilit

şi

şi

şi

ş tip
s ş cu etaj, 8 înc

şin
şi şosea, suport

Vând sau închiriez apartament 3
camere în Re ţa pe Aleea Narcisei.
Tel. 0742-967332. (RR)

şi

Vând la Plugova casă 3 camere
cu 3 ha în spate, 2 grajduri, 120.000
lei. Tel. 0763-708115, 0725-416687.

Vând în Re ă pe A.I.
Cuza, apartament 2 camere, 24.000
€ neg. Tel. 0744-696405. (RR)

şiţa, în Lunc

Vând în Câlnic teren 4000 mp,
15 €/mp. Tel. 0755-078696. (RR)

Vând casă în Surducul Mare (40
km de Re

ă mare
închisă, baie, bucătărie, apă trasă în
casă, garaj + 4 anexe în curte,

ă-de-vie în grădină. Total teren
2.500 mp. Pre

ă de piatră în Ticvaniul
Mic + anexe, un lan ădină. Pre

ând casă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, debara,
terasă, gresie, faian ă, podele lami
nate, centrală încălzire, termopane,
renovată, curte, grădină. Tel. 0771-
449583.

Vând sau schimb casă Boc
ă cu apartament în Re

ătă

ă, 600 mp
în Boc ă, cu utilită

ă, stradă cu
oameni decen

ă
tă

ă în Re

ă, et. 1, vizavi de Rebel,
centrală, termopane, balcon spart,
bucătărie spartă, merită văzut. Tel.
0755-078686, 0761-333028.

Vând casă în comuna Tormac
jud. Timi

ă în comu
nă, 4 camere, pivni ă, suprafa ă 100
mp ădină
teren 1400 mp, pre

ără îmbunătă

şi
şi rulouri Eslinger, teras

şopron mare de metal, 300 butuci de
vi

şa Montan

şa
Montan şi

şi net. 200 €.
Tel. 0745-943635.

Vând teren pentru cas
şa Român

şi

ş, situate la 36 km de Timi
şoara, drum asfaltat pân

şi mai multe anexe + gr

ţa), 4 camere cu parchet

ţ
ţ 21.000 € neg. Tel.

0355-805986.
Vând cas

ţ de gr ţ
5.000 € neg. Tel. 0735-547322.

V

ţ -

ţa cu
îmbun ţiri. Tel. 0724-700792.

Închiriez apartament 2 camere
zona Intim mobilat, tv

ţi, gaz,
curent, canalizare, ap

ţi, 20 €/mp. Tel. 0762-
057598.

Schimb apartament cu 3 ca-
mere, confort 2, cu multiple îmbun -

ţiri, cu apartament conf. 1, s-au o
cas ţa. Tel. 0762-057598.

Vând sau schimb apartament 2
camere semidecomandat, zona
Lunc

-
-

ţ ţ

ţ 20.000 € neg.
Tel. 0724-508135, 0770-600596.

Vând urgent apartament 2 ca-
mere semidecomandat Moroasa 1,
ocupabil pe loc, f ţiri
majore. Preţul pieţei. Tel. 0720-
006988.
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Caut în Gr

Montez/vând antene satelit.
Pachet Focussat 23 lei/lun

ţionarea societ ţilor comercia-
le, pfa-urilor, ii-urilor, ong -urilor etc.,
inclusiv în domeniul de resurse
umane, licenţe

ţ

ţii sanitare pe
cupru ţii electrice. Toate la
preţuri mici. Tel. 0770-765617.

Electrician, repar, montez,
verific instalaţii electrice la persoane
fizice

ţ
ţi i din

polistiren, glet, tiefel, tinci, tencuial

ţii sanitare

ţi, botezuri, eveni
mente. Transfer discuri vinil, casete
audio-video pe cd-dvd. Tel. 0723-
616268 sau e-mail dorel_luca_
resita@yahoo.com

Particular, execut finisaje inte-
rioare/exterioare, cofraje, zid

ţ

ţie piese auto
import, angajeaz

ţa.
Cv se depun pe adresa de e-mail
claudiu.scurtu@autototal.ro Tel.
0751-229418.

Caut tapiţer. Tel. 0255-210491.
Transport persoane în ţar

Execut lucr ri interior i exterior
la preţuri mici, execut fier beton,
dulgherie, citesc proiecte Tel. 0735-
104999.

Instalator efectuez toate tipurile
de lucr ri de instalaţii i de înc lzire
Tel. 0770-454332.

Electrician, execut instalaţii
electrice, reparatii, tablouri siguran-
ţe automate. Tel. 0726-344780.

Execut amenaj ri interioare izo-
laţii, zugr veli, tapet, rigips, faianţ ,
podele, instalaţii sanitare, electrice.
Tel. 0740-520382.

ădinari păstor pentru
vaci, 1.000 lei/lună. Tel. 0743-
508299. (RR)

ă baza.
Tel. 0724-026376.

Rezolv orice problemă legată de
func ă

ări,
precum

ă. Tel. 0723-846071.
Execut amenajări interioare

gresie, faian ă, laminate, placări cu
rigips

ă, rigips,
podele laminate, izola

ă
decorativă, montez u ăuri pt.
centrale, instala

ări nun

ărie,
acoperi ă,
rigips, podele laminate. Tel. 0760-
094479.

Caut de lucru, orice. Tel. 0745-
628294.

Firmă distribu
ă facturist casier

pentru punctul de lucru din Re

ă cu
auto propriu. Preturi negociabile.
Tel. 0355-801839.

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

ă

ă ă

ă
ă ă

şi diferite autoriz
şi reprezentare în litigii de

orice natur

şi polistiren, forme de rigips,
montez uşi, instala

şi instala

şi la firme. Tel. 0745-943635,
Execut gresie, faian

şi dau g
şi

electrice. Tel. 0769-421706.
Sonoriz

ş, tavan fals, gresie, faian

şi

ş

ş

-

Vând în Caransebe
ă, toate la 3.600

€ neg. Tel. 0721-252861. (RR)
Vând în Re

ă Kawasaki de
650 cm cubi din 1996 neînmatri
culată, u ă, 850 € neg; 2
motocultoare, 1 pe benzină 1 diesel
cu freză, pre

ăr în Re

ănătoare

ă, an fabrica

ă, 500 €; Tel. 0255-
240368, 0734-415411. (RR)

Vând motoscuter 49 cmc, 2
persoane, înscris pe Primărie, 350
€; Dacia în stare de func

ănătoare
păioase de tractor U 445, 400 €;
ma ă de împră

ăru
ă de fier pentru lucru sau

muzeu. Tel. 0746-656847. (RR)
Vând în Caransebe

ă auto pe 2 axe,
3.600 € neg. Tel. 0721-252861.

ă, remorcă auto pe
2 axe, stare perfectă de func

ăuri

ă de bagaje cu suport,
320l, folosită foarte pu

ă, 450 € negociabil. Tel.
0749-044785.

Vând 2 scaune auto pentru
copii, stare bună, mărime până la 18
kg. Pre

ş tractor
U650, plug, remorc

şi

şor avariat

şi

şi plug pt tractor,
500 € buc. Tel. 0746-642653. (RR)

şi

şi

şi compo
nente din dezmembrare Aro 10;
Oltcit Club cu acte la zi, stare
ireproşabil

şa sem

şin ştiat azotat, 200 €;
motor de Aro, 300 €. Tel. 0744-
381141. (RR)

Vând în Dalboşe

ş tractor
U650, plug, remorc

şi Vw pe 15 în 4 g şi pe
13 pt. Opel şi Golf. Pre

ţa voucher, 1100 lei.
Tel. 0724-093929. (RR)

Vând motociclet
-

ţ 350 - 1500 €. Tel.
0766-251256. (RR)

Cump ţa vouchere la
1.200 lei/buc. Tel. 0762-179725,
0723-918262. (RR)

Vând motocositoare Carpatina,
600 €; 3 tamburi pentru tractor, 900
€; sem .

Vând în Re ţa microbuz Re-
nault Master de marf ţie
2001, 4000 €; genţi aluminiu pe 13,
14, 15 ţoli, 500 lei/set. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (R.R)

Vând motocositoare Carpatina,
preţ neg. Tel. 0768-476800. (RR)

Vând în Lugoj, Dacia an 1999,
550 € preţ fix. Tel. 0728-284307.

Vând în Re ţa, Renault 21
break, înmatriculat, an 1990, acte la
zi, 850 €. Tel. 0740-520382. (RR)

Vând în Anina piese -

ţionare
pentru programul Rabla, 1500 lei
neg. Tel. 0762-188929. (RR)

Vând în Câlnic cositoare Carpa-
tina, 3000 lei. Tel. 0740-204526.

Vând în Boc

ţ 2 c ţe cu roţi
cu obad

Vând tractor U650M cauciucuri
noi, plug pe ţeav

ţionare,
preţ 3.600 €. Tel. 0721-252861.

Vând jante de aluminiu originale
de Opel

ţ negociabil.
Tel. 0749-044785.

Vând box
ţin. Preţ

negociabil. Tel. 0749-044785.
Vând Piagio Gillera Enduro, 49

cmc, 6 viteze, culoare, alb-verde,
stare bun

ţ 100 lei/bucata, negociabil.
Tel. 0744-568259.

Vând în Văliug 4 gen
ăuri, cu cauciucuri,

400 lei; far Ford Sierra model 90-91,
cu semnalizatoare ambele din fa ă

ă în
stare de func

Vând chiulasă de Opel Vectra,
an 1996, motor Isuzu 1.7 td, este în
stare foarte bună. Pre

ţi pe 16,
prindere cu 4 g

ţ
-

ţionare plus piese de
schimb, 1250 €. Tel. 0721-172441.

ţ 400 lei neg.
Tel. 0721-478164.

şi 4 triple din spate din dezmem
brare. Tel. 0748-200396. (RR)

Vând în Anina Aro camionet

Auto-Moto-Velo
Vând 2 cauciucuri Pirelli P600

185/65/R15 preţ 399 lei/set. Tel.
0763-394040.

Cump

Vând Opel Astra în stare foarte
bun

-

ţ 900 €. Tel.
0740-520382.

Cump

-

ţ neg. Tel. 0723-324862.

ăr 3 vouchere. Tel. 0744-
989003.

Skoda Octavia model 2 diesel
an 2005, ac, abs, esp, computer
bord, jante Al, full electric, itp 2013,
acte la zi, consum 5 %, stare foarte
bună. Tel. 0740-140009.

ă, acte la zi, merită văzută. Tel.
0722-895420.

Vând Renault 21 break, înmatri
culat, an 90, acte la zi, necesită
schimbare tobă, pre

ăr voucher rabla - dosar
complet. Ofer 350 €. Tel. 0723-
253574.

Vând BMW 318 cabrio an fabr.
1997, înmatriculat, impecabil. Tel.
0734-544586.

Vând Duster nou, 2011, 1.6
Laureate, 4x2, ac, geamuri elec
trice, computer de bord, rd-cd/mp3,
abs, pre
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Zona industrial
Km 7,0 - 8,0

ă
Zona Câlnicel

�

�

�

�

suprafaţ

suprafeţe incinte: 11,27 ha drum de
acces între parcele

reglement

este pe drumul naţional DN 58
Re ţa - Caransebe

ă totală: 28 ha

ări urbanistice aprobate,
3 incinte

şi ş

Evidenţierea elementelor naturale - pârâul Câlnicel - prin accentuarea
importanâei lui ca element coeziv i de comuniune pentru viitorii locuitori ai
unui cartier rezidenţial.

Se propune ca idee dominant realizarea unei promenade de-a lungul
pârâului Câlnicel regularizat i dezvoltarea întregii structuri planimetrice de-a
lungul promenadei i a str zilor.

ş

ş
ş

ă

ă

Zona Câlnicel Zona industrial Km 7,0 - 8,0ă

Drum de acces




